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Till statsrådet och chefen för

Socialdepartementet

Regeringen beslutade den december14 1995 tillsätta kommittéatt en
med uppgift utarbeta nationella mål föratt hälsoutvecklingen
S 1995: 14. I direktiven framhölls målen skall vägledande föratt vara
samhällets insatser för främja folkhälsan, förebygga ohälsa,att minska
hälsorisker förhindra förtida och undvikbarsamt funktionsnedsättning,
sjuklighet och död. Utredningsdirektiven Dir. 1995:158 bifogas i sin
helhet bilagasom

Genom beslutet bemyndigades socialrninistem ledamöter,att utse
sakkunniga, och biträde fordrasexperter förannat uppdraget.som
Kommittén hade sitt första sammanträde i april 1997 och dåantog

Nationella folkhälsokommittén.namnet
juniDen 26 1997 beslutade regeringen vissa tilläggsdirektiv tillom

kommittén med anledning det inom Världshälsoorganisationenav
WHO inledda arbetet med revidera den s.k. Hälsa-för-alla-strate-att
gin. Tilläggsdirektiven Dir. 1997:89 redovisas i bilaga

kortfattadEn redogörelse för utredningsuppdraget, syftet med betän-
kandet och vårt arbetes uppläggning lämnas i kapitel

Nationella folkhälsokommittén har bred sammansättning meden
företrädare för alla riksdagspartier, kommun- och landstingsförbunden,
statliga myndigheter, den fackliga rörelsen, forskarvärlden m.fl. Sam-
mansättningen kommittén och sekretariatet framgår bilaga 2. Avav av
bilaga framgår3 vilka har biträtt sekretariatet vid utarbetandetsom av
detta betänkande.

Nationella folkhälsokommittén har tidigare länmat delbetän-ett
kande till Socialdepartementet med titeln Hur skall Sverige bättremå

första nationella folkhälsomål SOUsteget 1998:43.mot be-Det-
tänkandet hade till syfte redovisa några utgångspunkteratt och prin-
ciper bedömdes vägledande i fonnulerandet nationella målsom vara av
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till drygt 500kommitténremitteradesBetänkandetstrategier.och av
förunderlagviktigtvaritsedanharoch remissvaren ettremissinstanser

sammanställningbetänkande. Enföreliggandemedarbetet av
publicerats.harremissvaren

den ocksåharutarbetatkommittén gettbetänkandedetUtöver som
underlags-14aktuellakommittén ämnen samtfördebattskriñer isjuut

vilkaframgårbilaga 4arbete. Avkommitténstill grund förrapporter
under-utarbetandevidmedverkatocharbetsgrupper avsompersoner

publikationerutredningenssammanställningEnlagsrapportema. av
bilagaiåterfinns

arbe-folkhälsokommitténNationellabetänkande harföreliggandeI
jämlikochbättrestrategi förnationellutformamedvidare enatttat en

mål ochmedsakkapitelantalliggergrund ñr dennatill ettochhälsa
sjuk-vissaochmålgrupperfriskfalctorer,ochrisk-viktigadärdelmål

behandlas.domar
betänkandethärmedöverlämnarfolkhälsokommitténNationella

tillskall ledai denandra1999:137 stegetärSOU process somsom
Kommitténstrategier. attfolkhälsomål ochnationella avserförslag om

inomberördaolikatillförsorgbetänkandetremittera organegengenom
kommerinhämtas,såpå attsynpunkter sättfolkhälsoområdet. De som

formuleramedarbetetinför attkommitténunderlag förviktigtettvara
folkhälsomål.nationella

utredningenfinnsDärjämtekassett.framställts påharBetänkandet
version.kortlättlästiochkortversionframställd i enen

december 1999Stockholm i
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Sammanfattning

kap.1syfteochunderlagUppdrag,
förslagutarbetahuvuduppdragfolkhälsokommitténs är attNationella
kunnaskallmålenhurförstrategierochfolkhälsomålnationellatill

avsnitt 1.1.iredovisasuppdragKommitténsuppnås.
ochutåtriktatarbetaskallkommitténframgårdirektiven pro-attAv

olika attpåbedrivits sätt,har t.ex.arbeteDettacessorienterat. genom
tagitsharfolkhälsosynpunktfrånviktigaidebattskriñer ärämnen som
Över-anordnats.harkonferenserochseminarierochfram attgenom

aktörerandraochtjänstemänpolitiker,medskettharläggningar även
arbetsfor-kommitténsredovisasavsnitt 1.2folkhälsoområdet. Iinom

mer.
deltagitharkommitténunderlagvilketframgåravsnitt 1.3Av som

dokumenthälsopolitiskavaritinspirationskälla harbearbetat. Enochav
Storbritannien,länderenskildaochEUantagits WHO,har somavsom

arbetsgrupperolikatolvtillsattharKommitténoch Norge.Danmark
inriktning påmeddessafrånfaktaunderlagerhållitochmed experter

ochhälsoproblemsärskildaför hälsa,friskfaktorerochrisk-viktiga
beräkningardeltagitkommitténVidare harmålgrupper. avvissa nyaav

Ävenforskargrupp.gjortsharSverigesjukdomsbördan i enavsom
betänkande harvårt förstapåremissinstansemafrånsynpunkter

pågåendei formunderlagerhållitkommitténharbeaktats. Dessutom av
till folk-anknytningmedbeslututredningaravslutadeeller samtnyss

riksdagen.ochregeringenfattatsharhälsoområdet avsom
nationellapreliminäratillförslagiresulteratdettaharSammantaget

för-redovisasbetänkandetfolkhälsoområdet. Istrategier inomochmål
ställnings-etiskaimed basfolkhälsanförstrateginationellslag till en

samhällehälsovänligt samtförvisionfokus påmedoch etttaganden en
jämlikochbättremål förhälsopolitiskastrategier ochövergripande en

betänkandetiingår ett stortstrateginationelladennahälsa. Utöver
viktigahälsanförstrategier inomochdelmålmål,sakkapitel därantal

väsentligtutgjortvidaresakkapitel har ettredovisas. Dessaområden
strategin.nationelladentillunderlag
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bredmed betänkandet fâ till stånd dialog medSyftet är att en
de mål och strategier redovisas iberörda instanser preliminära somom

den fortsatta arbetsprocessenbetänkandet. Synpunkterna viktiga iär
strategiförslagmed formulera och Slutliga mål ochmål strategier.att

höstenskall lämnas i samband med kommitténs slutbetänkande under
2000.

prioriteringskriterierutgångspunkter kap. 2Etiska och

för prio-kapitel redovisas etiska utgångspunkter och kriterier2 någraI
hälsopolitik effektivritering vi bedömer leda till ikan ärsomsom en

jämlik i utfallet.medlen och
utgångspunkter för hälsopolitiken.avsnitt 2.2 etiska EnI anges

socialpolitik och hälsopolitikgrundläggande utgångspunkt för svensk
mäimiskosynen. hälsopoli-sedan länge varit den humanistiska Förhar

mening sjuk-innebär denna människosyn enligt vår dettiken äratt
ochbetydelse för möjlighet välja påverka sinadomamas människors att

levnadsvillkor avgörande kriteriet för vilka prioriteringardetärsom
skall det gäller påverka människors hälsa. Priorite-göras när attsom

bör efter iåtgärder ohälsans orsaker vilken månringar görasmotav
kan sjuklighetens konsekvenser, vilket iåtgärderna bidra till jämlikhet i

beror kunskap orsaksmekanismema.sin på Dettatur om resonemang
för för folk-implikationer viktiga premisser vårt arbete medhar tre en

nämligen hälsobegreppet, fördel-hälsostrategi, för på: a bsynen
sjukdomars mellan effektivitet ochningen orsaker, och c balansenav

jämlikhet i hälsopolitiken.
och i synnerhetavsnitt 2.3 diskuteras hälso- och sjukdomsbegreppI

Tillproblem förknippade definiera och hälsa.de med mätaär attsom
skillnad från sjukdomars forskningen hälsans orsakerorsaker är om

därför underlag för ställ-begränsad och utsträckningsaknas i stor
ningstaganden med hälsa. Vi därför bedöm-bas i definition gören av

frågor livskvalitet och välbefinnandeningen levnadsnivå,att om som
bre-har orsaksrelation sjukdom och ohälsa hör till deninte någon till

välfärdspolitiken, inte till hälsopolitiken. Av dettadare resonemang
det viktigt hadrar vi i sin slutsatser. förstaDen ärärtur att att etttre

sjukdomars orsaker. Varje hälsoproblembrett på och skadorssynsätt
olika bidragande hänger ihop i s.k. "kausalahar många orsaker som

effekt.de påverkar och andraså varandras förekomst Dennät äratt att
fokus riktas på och ohälsa blir förslag tillorsaker till sjukdomnär

begränsade till definieras riskfaktorer.insatser inte vad kansom som
förslag till hälsadenna anledning syftar många våra främja påAv attav
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avsaknaden insatserunderlag visarvetenskapligt attdärområden av
ochhälsofrämjandeoftasammanfallerDärmedohälsa. etttillledakan

frågan hurtredje gällerperspektiv. Densjukdomsförebyggande omett
vifrågadennaIskall tarsjukdomskonsekvenser mätas.ochsjukdom

i vårttill fråganåterkommaviställning attinte attutan avseranger
slutbetänkande.

sjukdoms-prioriteringförkriterierbl.a.diskuteras2.4avsnitt avI
tillgodoses ikaneffektivitetochjämlikhetbelysa hursyfteiorsaker att

Även hurkonsekvenser.derasochsjukdomarpåverka,medarbetet att
bör påverkasorsakervilkauppfattningikandetta somomsättas omen

diskuteras.prioriterafrämst börvilkaoch som mangrupper
legiti-ochjämlikheteffektivitet,frågordiskuterasavsnitt 2.5I om

samhälle kaniojämlikhetframhåller etthälsopolitiken. Vi attmitet i
balanssådanEnför detill utsatta.den mestäraccepteras gagnom

medlegitimitetsiniskaparjämlikhetocheffektivitet tur avse-mellan
hälsopolitiken.inkl.byggsvälfárdssystemdeende på UPP,som
samhällets Denrespektiveindividensbelyses2.6avsnitt ansvar.I

harnätverksocialasittmed ettfamilj ochi sinindividenenskilda
harandraochFöräldrarhälsa.sinförgrundläggande vuxnaegenansvar

dettaMöjligheternade att taförebilder förmåsteoch unga.varaansvar
tillräckliga eko-harhushållenochindividernaunderlättas omansvar

hälso-ochlivsinaförsocialaoch styranomiska att omegnaresurser
behovindividensmedutformasisamhällspolitikenochpolitiken stort

uppfattningvårenligtblir attSamhällets insatsgrund.integritet somav
och förbättrabevaraförmiljöerochstrukturer attstödjandeskapa
minska kon-ochuppskjutaförebygga,hälsabefolkningens attresp.

skydda befolk-ocksåSamhällets är attsjukdom.sekvenserna ansvarav
Vidaresjukdomar.smittsammaskyddhälsa motningens t.ex. genom

iför hälsafriskfaktorerochrisk-olikainformationsamhälletskan om
erbju-resursinsatsersärskildamedkompletterasbehövafall resp.vissa

föreslås ifaktaunderlagUtifrånval.hälsosammastöd fördanden om
för fåviktigakommittén attärdelmålochmål ensakkapitlen ansersom

Sverige.ijämlik hälsaochförbättrad mer

målhälsopolitiskaochstrategierövergripandeVision,
3kap.jämlik hälsaochbättreför en

samhälle,hälsovänligtvisionvi vårformulerar ettkapiteldettaI av
målhälsopolitiskaochsamhälledettanåstrategier förövergripande att

och måttindikatorerkopplatTill målenstrategierna.för ärinom ramen
till år 2010.uppnåsskallmåleninriktningenmed att
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avsnittI 3.2 redovisar vi viktiga drag i hälsoutveck-årstre senare
ling. förstaDet är medellivslängden har ökat kraftigtatt under efter-
krigstiden och förväntas öka ytterligare framöver. andraDetatt är att
psykiska och psykosomatiska besvär ökar, särskilt hos kvinnor iyngre
arbeten med låga utbildningskrav och hos bam och ungdomar. Det
tredje sociala skillnaderär i hälsaatt mellan sociala klasser inte tycks
ändra sig ligger kvar på nivåerutan också återfinner i mångasom man
andra europeiska länder i dag.

bakgrundMot tendensema i hälsoutvecklingen belyser vi iav
avsnitt 3.3 några viktiga utvecklingslinjer i samhället och de utma-
ningar hålsopolitiken ställs inför. Vi i avsnittet hur kravensom anger
på kvalifikationer och flexibilitet har ökat i arbetslivet och tenderar att
fortsätta öka hur detta påverkar hälsan. Visamt vidare för-nämner att
utsättningarna för bevara och stärka det sociala kapitalet iatt män-
niskors relationer till varandra och i samhället har förändrats. Flera
studier visar människor har utvecklat individualistiskatt håll-en mer
ning till arbetslivet och samhällslivet i övrigt. Den ökade individualis-

har dock inte inneburit någon förskjutning egoistiskamen mot mer
hållningar på bekostnad solidaritet, det gäller fmansie-närt.ex.av
ringen välfárdsinstitutioner. Vi också barn-tarav gemensamma upp
familjernas och de ekonomiska och andra villkor i samhälletungas
under 1990-talet. Vi påpekar låga födelsetal kan ha samband medatt ett
ansträngda villkor för barnfarniljema. Vi också bamspoängterar att
och ungdomars sårbarhet i hälsoperspektiv måste beaktas vidett
utformningen samhälls- och hälsopolitiken. Vi belyser utveck-ävenav
lingslinjer det gäller konsumtionnär tobak, alkohol och matav m.m.

viHär mycket kan i nationellt perspektivatt inter-göras ett trotsmenar
nationellt framsprungna förändringar i villkoren för konsumtion inom
dessa områden.

avsnittI 3.5 redovisar vi sedan visionvår hälsovänligtettav sam-
hälle. Vi framhåller hälsovänligt samhälle alla människoratt ett ger
likvärdiga möjligheter påverka de och orsakernaatt egna gemensamma
till och konsekvenserna sjukdom och ohälsa. sådantI samhälleettav
har alla människor möjligheter handskas med livets utmaningar ochatt

för den hälsa kan påverkas individen. Faktorerta ett eget ansvar som av
i den omgivande miljön skapar fysisk och psykisk ohälsa, såsomsom
ojämlika levnadsförhållanden och osunda miljöer, har undanröjts i
betydande grad.
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redovisar strategier för hälsovänligtVidare vi övergripandeåtta ett
följande:samhälle. Dessa är

solidariteten i samhället.Stärk den sociala gemenskapen och
Öka möjligheterna arbetsmarknaden och minskatill integration på0 -
utslagrringen.
Öka människors inflytande i arbetslivet.och trygghet0
Öka barnfamilj tidsmässigaekonomiska och utrymme.0 ernas

och förutsättningar i livetGe barn ungdomar likvärdiga att0 genom
kompensatoriska åtgärder.minska segregationen och genom

eller funktionshind-äldre och långvarigt sjukaGe är0 personer som
rade möjligheter forma sina liv efter behov.att
Skapa miljöer för hållbar hälsoutveckling.o en
Öka solidariteten dem för livsstilsrisker.med sårbaraär0 som

hälsopolitiska mål med indi-för dessa strategierInom 19ramen anges
målen harkatorer och mått möjlighet avläsa uppnåttsatt omsom ger

år 2010.

Arbetsliv och ekonomisk trygghet kap. 4

den alhnärmakapitlet riktas uppmärksamheten tendenser iI mot sam-
välfárdsutvecklingen underlag harhälls- och enligt vårt strategisksom

hälsoutveckling. fokus för framställ-betydelse för god och jämlik Ien
befolknings-hälsokonsekvensema skillnader i olikaningen står av

strukturella föränd-möjligheter till ekonomisk trygghet samtgruppers
ringar på arbetsmarknaden och i arbetslivet.

arbetsliv förvärvsarbete inte baraI avsnitt 4.2 framhålls ärattom
försörjning, iden viktigaste källan till inkomster och vårvåra utan stor

ibli delaktiga samhälletsutsträckning också till möjlighetervåra att
utvecklaaktiviteter, utvecklas lära saker rela-och samt attatt oss nya

viktig bas för människorstioner till andra människor. Arbetet är en
förut-betraktasidentitet och sociala Arbetet kan alltmerstatus. som en

tör hälsa.sättning vår
risker i arbetslivetFörekomsten fysiska psykosocialasåvälav som

tjänstemannayrken, mellan kvin-varierar påtagligt mellan arbetar- och
och mellan olika regioner.och mellan olika åldersgruppermän,nor

mångfacetterad karaktär ocharbetsmiljöproblemDagens är rymmerav
konkret fall-såväl välkända gamla arbetsmiljöfrågor natur, t.ex.av
härrörande mänskligaolyckor, svårdefmierade problem ursom mer

klart arbetslivetsrelationer. har det under år ståttDessutom attsenare
också kommitsnabba förändring slirnmade organisationermot etc.
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Äveninnebära både problem och igamla problem tappning.att nya ny
uppkomsten branscher har medfört såväl gamlaattav nya nya som
arbetsmiljöproblem slimmadedykt organisationema harDe lettupp.
till flera och olikartade problem arbetsplatsernapå såsom övertalighet,
ökad arbetstakt, och svåröverskådlig teknik, övertidsarbete,ny ensam-
arbete, våldsrisker m.m.

ökade arbetstakten de påtagliga arbetsmiljöför-Den är mesten av
femändringarna inträffat under de både föråren, kvinnorsenastesom

och Många kvinnor också det och ensidigamän. att tungauppger
arbetet har ökat. Arbetet beskrivs stressigt, har för mycket attsom man

psykiskt påfrestande. verkaroch det konflikternaDessutom pågöra är
Ävenarbetsplatserna ha ökat. risken för våld har ökat.utsättasatt

Allergier och hudsjukdomar problemutbrett hör till deär ett som van-
ligaste arbetsrelaterade sjukdomarna och drabbar människorsom unga
och kvinnor i utsträckning och äldrestörre än män personer.

betydelsefull faktor med arbetsmarknadensEn samspelar skikt-som
ning utbildning. den framtida arbetsmarknadenOm i utsträck-är större
ning kommer präglas just-in-time anställningar kommer tröskelnatt av
till de goda jobben och företagens kompetensutveckling höjas. Dettaatt
minskar sannolikt kompetensutvecklingsmöjlighetema för grupper,

något skäl har arbetsmarknadsanlmytning.som av en svag
Socialförsäkringensdel kostnaderHur på närmarestor av

miljarder kronor hänföras till ohälsa58 kan i arbetslivet svårtärsom
beräkna. möjligt skattningarDet arbetslivets bidrag tillär göraatt att av

sjukpenningkostnaden för olika sjukdomar. Arbetsskadeersättningen på
miljarder kronor hit, liksom6,1 hör tvekan den delenstörreutanca av

rehabiliteringskosmadema. miljarder kronorEtt sjukpenningenpar av
direktkan också hänföras till arbetsskadorna. På dengrund arbets-av

relaterade ohälsan minskar bruttonationalprodukten årligen med upp-
skattningsvis 180 kronor sjuk innebär för000 Det varjeattper person.

förebyggande eller rehabiliterande insatser kanperson som genom vara
kvar produktionen,i ökar med 180 kronor årBNP 000 ochca per
arbetsskadad.

viktigt strategiskt mål för samhällspolitiken generellt folk-Ett och
hälsopolitiken särskilt bör därför utbildnings- hälsomässigaochattvara
förutsättningar skall till förändrade krav i arbetslivet ochanpassas
därmed minska framtida hälsoutvecklingenutslagningen. i befolk-Den
ningen påverkas i hög grad i vilken utsträckning lyckas integ-av man

människor arbetsmarknaden, minskapå arbetslösheten och skaparera
meningsfull sysselsättning och utbildning socialt stöd för demsamten

står utanför arbetsmarknaden.som
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framgångsrikt imycket mångaarbetsmiljöarbete harSvenskt varit
satsningar inomlångsiktigasystematiska ochavseenden. Genom

arbetsrelaterademinska denarbetsmiljöområdet varit möjligthar det att
arbetstagare. Fort-och dödligheten försjukligheten stora avgrupper

orsakernaskillnader i arbetsmiljön de viktigastefarande dockär en av
social- yrkesgrupper.fördelning mellan olika ochojämlikatill ohälsans

arbetsmarknads- och arbets-gällervidare i arbetet detFör näratt
effekterhar positivaviföreslår vi antal mållivsñ-âgoma ett ansersom

bör öka ochförsta sysselsättningenhälsa. målpå människors Vårt är att
såvälBakgrunden till dettalångtidsarbetslösheten minska. är att

påverkar helaarbetslöshetinternationella studier visarsvenska attsom
det psykiska välbefm-Arbetslöshet medför oftahälsopanoramat. att
läkemedelskonsumtionsjukvårdsumyttjande ochförsämras,nandet

kvinnor rökeralkoholkonsumtion ochökar sinökar, män ungaunga
hälsomässigaekonomiska, sociala ochArbetslöshetens negativamer.

framför allt bar-familjer,påverkar de arbetslösaskonsekvenser även

nen.
mål. dessaockså för andra Ettavsnittet redogör vi ärI att sats-av

arbetsmiljöer på hållbarhälsofrämjande ochbör påningar göras en
företagshälsovården börVidare viarbetsförmåga. attanger

kim-Vi ocksåoch arbetslivsrehabiliteringen.liksom yrkes- atttar upp
bör öka.arbetslivets hälsokonsekvenserinformationenskapen och om

ekonomisk försörjning ochvi frågoravsnitt 4.3 redogör förI om
ekonomisk trygghet.

inkomstfördel-sambandet mellanantal studier har belystEtt stort
mellansambandet BNP-folkhälsa. studierna framgårning och Av att

dödlighetsnivån detländercapita i olika ochnivån änär svagareper
inkomstspridning ochfinns mellan ländernas internasamband som

förrisldaktor ohälsainkomstspridningdödlighetsnivån. En ärstor en
med jämn inkomstfördelning.jämfört en

samhällenförts fram.tolkningar sambandet har EnFlera är attav
relativexponerade förhögre andelinkomstspridning harmed storen en

inkomst under 50exempelvis definieratfattigdom procent avsom
dödlighet.lika, högre Enoch därmed, alltmedianinkomsten annat en

påverkasochkan påverka,förklaring inkomstspridningenär attannan
förmed-tillit viktigasammanhållning ochsamhällets sociala somav,

medsamhällenvisarlande faktorer. del studierEn storaattt.ex.
och lågavälfärdsinstitutionerinkomstklyftor också uppvisar svaga

oftast gäller föromvändasocialt kapital, medan detinvesteringar i s.k.
välfärdsinstitutioner harinkomstklyñor. Starkasamhällen med små

Även stödintegration och socialteffekter ohälsa. socialskyddande mot
individnivån.skyddsfaktorer ohälsa påviktigaär mot
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De kontraster inkomsteri redovisas i de utländskastora stu-som
dierna finns inte i Sverige. och inkomstklyftomaI med har tenderatatt

öka i Sverige dock inkomstspridningen observandumäven äratt närett
det gäller folkhälsan här.även

Aktuella och representativa amerikanska studier visar på betydelsen
relativ fattigdom. Hundratals handlarstudier fattigdomensav om

effekter barnspå hälsa, skolprestationer beteendeawikelser.och iBarn
fattiga hushåll dålig hälsa i betydligt högre grad övriga.rapporterar än
På har studier dödligheten bland yrkesverksamisättsamma av vuxna
ålder visat mycket starkt samband mellan inkomst hälsa.ochett

Studier svenska förhållanden har gjorts visar sambandom som
mellan inkomst och hälsa. redovisadesI studie samband mellanen
inkomst och på såväl somatisk psykisk ohälsa blandsymtom som

ålderni 35-64 år storleksordning i de utländskavuxna av samma som
studierna.

Aktuella data från ULF-material visarSCB:s på starkt sambandett
mellan inkomst och självskattad hälsa i dagens Sverige. gällerDet sär-
skilt mått på ekonomisk i form upplevda svårigheter fåstress attav

räcka till hyra och/eller under det gångna åretatt mat samtpengarna
avsaknad kontantmarginal, dvs. svårigheter vid behov skaffaattav
fram 14 000 kronor på vecka. både ochFör kvinnor med dessamänen
ekonomiska svårigheter risken för ohälsa omkring två gånger högreär

vad gäller för befolkningen i genomsnitt.än som
Kunskapen mekanismema bakom den relativa fattigdomensom

påvekan på hälsan ofullständig, vi lågaär vet att permanentmen
inkomster och inkomstförsälnringar riskfaktorer den ekono-är genom
miska och i vissa fall skam innebärdet inte hastress attsom samma
möjligheter andra i samhället, behöva sig för ekonominatt attsom oroa
inte skall ihop Vidare ekonomiskvi och arbetslös-etc. vet stressatt
het i hög grad interagerar, dvs. effekten den faktom bero-att ärav ena
ende den andra. Många studier från visarnärvaron Europa t.ex.av av

hälsoeffekten arbetslöshet, inte minst med avseende på depres-att av
sioner, starkt beroende i vilken utsträckning arbetslöshet lederär tillav
ekonomiska svårigheter. Vi också tobaksrökning relaterat tillärvet att
ekonomisk och arbetslöshet.stress

kraftigaDe försämringarna offentligaden ekonomin och arbets-av
marknaden under 1990-talet har påverkat hushållens ekonomiska för-
sörjning. Som led i statligaden budgetsaneringen sänktes nivåerna iett
de statliga transfereringarna och beskattningen hushållen ökade.av

förändringarDessa har enligt Finansdepartementets fördelnings-
politiska analyser åstadkommits spridningen den ekono-utan att av
miska standarden mellan olika har påverkats i någon störregrupper
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enligt analysernastandard visari ekonomiskutsträckning. Spridningen
perioden 1995-Underåren och 1998.ingen tydlig trend mellan 1991

något högrestandarden ligga påiförefaller dock spridningen1998 en
marginella föränd-tillbörjan 1990-talet. dennanivå i Trotsän synesav

ekonomiskförsämradfåttemellertid de flestaring har stan-engrupper
decenniet.dard under

ensamståendeförlorat FörBarnfamiljer och ungdomar har mest.
eller fler bamsamboende medmed eller fler barn ochföräldrar två tre

mellanmed årensjunkit 10ekonomiska standardenhar den procentca
minskningenberäknasårungdomar under 25och 1998.1991 För

längre tidi-ungdomar studerarallt flertill änuppgå 18 Attprocent.ca
Finansdepar-minskningen enligtskäl tillutsträckningiär ettstorgare

Ålderspensionärernas ökat istandard harekonomiskatementet. genom-
förbättringmedoch 5 Dennasnitt mellan åren 1991 1998 procent.ca

pensionärer undernytillträdandeinkomster hosberor helt på högre
ekonomiska situatio-dentill utvecklingenperioden. iställetSer avman

genomsnittlig försäm-fåttdessaäldre pensionärerna harför de ennen
perioden 1991-1996skatt. Fördisponibla inkomst efterring sin ärav

Andelen hushåll medgenomsnitt.försämring idenna 3 procent en svag
frånhar ökatmedianinkomsten, 4,1dvs. underekonomi, 50 procent av

redo-Finansdepartementetoch 1998.mellan åren 1991till 4,8 procent
i fördelningspoli-denuppgifter utländska medborgarevisar inga om

redogörelsen.tiska
och denvetenskapliga sambandenredovisadetanke på deMed

ekonomiska för-olikabeträffandeutveckling har skett grupperssom
vi antal1990-talet redovisarsörjningsvillkor trygghet underoch ett

fram-motverkas. Vidareinkomstklyftor börökademål. Dessa är att
delmål beträf-minska.fattigdomen bör Somden relativahåller vi att

försöxjningssituationen förrelativ fattigdom vi bl.a.fande attanger
kvaliñkationsvillkorförbättras,hushåll med låga inkomster bör att nya

och kompen-arbetslöshets- sjukförsäkringen börför och övervägas att
för barn ochbör finnasoch skolaåtgärder inom bl.a. förskolasatoriska

det bör finnasmålVi vidareområden.ungdom i attutsatta somanger
deninkomstförsämringar,anställningar ochskydd attmot otrygga

förbättrasbörarbetshandikappadetryggheten förekonomiska personer
socialförsäkringen.förebyggande inslag ibör finnasoch detatt mer
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Socialt kapital och sociala relationer kap. 5

kapitelI behandlas5 hur sociala relationer påverkar hälsan och vilken
betydelse relationer har för individen skall tillutvecklas välfun-att en
gerande samhällsmedlem. kapitletI diskuteras också hur människans
biologi och sociala liv sarnvarierar.

avsnittI 5.2 konstateras sociala relationer har mycketatt storen
betydelse för märmiskan. De nödvändiga för skapa hennes iden-är att
titet och känsla samhörighet med sin familj, sin kultur och medav

ingårandra hon också heltDe nödvändiga för hennesärgrupper som
psykologiska utveckling till välfungerande samhällsmedlem. Det haren
också visat sig sociala relationer vikt eftersomatt deär största ärav
nödvändiga för människor skall kunna känna tillit och slippaatt att
ständigt på sin vakt hotande situationer. upplevelseEn hotmotvara av
innebär kroppen ställer hela sin biologi för bereddatt påattom vara
kamp flykt,eller dvs. det vi kallar finnsDet radstress.som nu en
belägg för långvarig negativ ökar risken föratt rad olikastress en
sjukdomar. dettaI avsnitt visas kopplingenpå mellan socialasvaga
relationer, låg tillit, och ohälsa, vilket har lett slutsatsentillstress att
sociala relationer har mycket betydelse för folkhälsan.storen

detNär gäller förstå sociala relationers betydelse för folkhälsanatt
spelar begreppet socialt kapital central roll och då inte bara på indi-en
vidnivån också för förståelsen hur sociala strukturer fungerarutan av
för relationerna i lokalsamhället, bostadsområdet, Begreppet kanetc.
definieras resultatet de investeras individer,som av resurser som av

organisationer, för utveckla goda sociala relationeretc, attgrupper,
skapar tillit hos individerna.som

I avsnittet behandlas också vilken roll de sociala nätverkensom
spelar och vilken betydelse socialtbra stöd kan ha. Avsnittetettsom
relaterar också till konsekvenserna samhällsförändringama underav
detta sekel och hur strukturella förändringar ändrat förutsättningarna
för socialt stöd.

Uppbrott från kända nätverk och relationer innebär oftatrygga en
ökad sårbarhet för ohälsa. Hamnar individen dessutom i arbetslöshet
och i svåra ekonomiska motgångar risken för social margina-är stor en
lisering. Arbete det möjligt för den enskilde försörjagör sigattsom
och känna värde därför vikt. Marginaliseringär motverkasytterstaav
inte enbart jämn inkomstfördelning och full sysselsättningav utanen
det också viktigt finnsdet bra förskolorär och skolor kanatt som ge
stöd, skapa tillit och förebygga utanförskap. Särskilt viktigt detta iär
områden socioekonomiskt underprivilegierade.är Viktigt isom sam-
manhanget också minska segregationenär i samhället. Om dettaatt



23Sammanfattning1999: l 37SOU

bör minskasegregationenmål och betonarredovisar vi särskilt attett
vidare målviavsnitteti boendet.arbetsmarknaden och Ipå somanger

gäller detförhindras. Detskallsociala kapitaletreduktion detatt aven
i samhälletsemellan ochmänniskorsociala kapitalet i relationerna

institutioner.
för människorsstödjande miljöerockså i målVi framhåller attett

ochaktivtbetydelsensärskilt påpekarbör utvecklas ochhälsa ettav
kunskapernamålvidareföreningsliv. Vidifferentierat attsomanger

inträffad ohälsaredanbetydelse för förloppetsociala relationers avom
förbelagt insatservetenskapligtanvändas bättre.skall Det attattär

övrigt underlättaanhöriga och ipatienter ochsociala nätverk förskapa
Vi tryckerbetydande hälsovinster.kansociala kontakterpatienters ge

stöd bör uppvärderassocialtrelationer ochsocialadärför bl.a. på att
redan sjuka.gäller insatser tilldet ärnär personer som

kap. 6Miljöfaktorer

miljö.inomhusmiljö ochavsnittbehandlaskapitel 6 yttreI om
vi andas, ihälsorisker i luftenfysikaliska och biologiskaKemiska,
ochorsaka sjukdomardricker kani viochvi äter vattnetmaten upp-ge
Skyddetlivskvaliteten.försämrarbesvärsreaktionerhov till avsom

förutsättning förviktighälsorisker i miljönhälsamänniskors ärmot en
folkhälsotillstånd berorförhållandevis godaSverigesfolkhälsa.goden

skyddadet gällertraditionvi har lång män-del påtill när attattstor en
konstaterasSammanfattningsvisi miljön.från hälsoriskerhälsaniskors

utanförfysiska miljöfaktoremafolkhälsosynpunkt viktigastede frånatt
inomhusutomhusluñ såvältillgång till frisk samtarbetslivet är som

hälsofarligafria frånlivsmedeltill ärrmen.tillgång ärsom
fuk-rökning, radon,Passivinomhusmiljön.avsnitt 6.2 behandlasI

faktorerförskolorskolor ochbostäder,dåligt ventilerade ärtiga och
oacceptabelt hög.omfattningvår hälsa ipåverkar ärsomensom

besväradesig såuppleversvenskar000-500 000Cirka 400 avvara
klåda, and-allergier,formifårinomhusklimatet de symptomatt av

ningsbesvär etc.
År ochsmåhus000i 000-120radonhalten 70uppskattades1993 att

husriktvärde. 000Socialstyrelsens 15lägenheter lågi 00020-80 över
tillupphovberäknasdärefter. Radonhaltemaåtgärdatsha geuppges

årligen.fall lungcancer400-900 av
minskat. Engenerellti bostäder harLuftomsätmingen våra sett

mikroorganismer.mögel ochtillväxtkonsekvens dettanegativ är avav
flerbostadshusilägenheterförskolor ochalla skolor,Hälften av



Sammanfattning24 SOU 1999:137

bedöms ha ventilation understiger Boverkets En effekten som normer.
detta bl.a. luftvägsbesvär och allergier.ärav
Den från hälsosynpunkt betydande luftföroreningen inomhusmest
rökning. Mer olikaär 40 i tobaksrökenän har påvisats haämnen can-

cerñamkallande effekter. Det uppskattas 20-30att procent astmaav
hos bam beror på exponering för tobaksrök.

bakgrundMot denna redovisning kommittén uppmärk-attav anser
samhet skall riktas de hälsoproblem kan uppstå i inomhus-mot som
miljöer bostäder, skolor och förskolor. Ett mål antalet sundaär attsom
hus skall öka. Innebörden detta bl.a. byggmaterial häl-är att ärav som
sovådligt inte skall användas och bristfällig ventilation skall åtgär-att
das. Kommittén i mål kunskaperna brister iett annat attanger om
inomhusmiljön bör öka och bostäder bör miljödeklareras. Vidareatt
redovisas mål den exponering många för i dag vadatt utsättssom som
gäller passiv rökning skall minska.

avsnittI 6.3 behandlas den miljön. Förekomsten svårned-yttre av
brytbara i miljön och i främstvår födaämnen tungmetaller och vissa-
organiska miljögifter ackumuleras i näringskedjor och i människo-som
kroppen potentiella hot folkhälsan.är Spridningen svåmed-mot av-
brytbara dock geografiskt ojämn ochämnen är ofta beroende på var
olika tillverkningsprocesser äger rum.

Dricksvattnet kan bärare olika otjänliga.ämnen Detärvara av som
har uppskattats 25 de enskilda brunnarna haratt procent vat-ca av en
tenkvalitet otillfredsställande. Under periodenär 1992-97 registre-som
rades i Sverige 26 utbrott smittsamma sjukdomar orsakade kom-av av
munalt och 13 utbrott från enskilda bmnnar.vatten

marknäraDet har i genomsnitt ökat med 10 årozonet procent per
under 1990-talet. Luftföroreningar-na landetsi uppskattastätorter
orsaka 100 lungcancerfall år. Utifrån resultat från flera olikaca per
besvärsstudier uppskattas ungefär 5-10 landets befolkningprocent av

mycket störda buller kan skapa stressrealctioner och trött-vara av som
het. Buller kan också riskfaktor för högt blodtryck och hörsel-vara en
skador.

jämförelsevisDen goda hälsosituationen i Sverige beror till delstor
på vi sedan länge har hañ hög ambitionsnivå det gälleratt när atten
förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Kommittén detattanser

angeläget vidmakthållaär denna ambition. Därför målatt attanges som
förekomsten hälsofarliga luftföroreningar skall minska för-av genom
bättrad kollektivtrafik, skärpta krav vedpannorpå och Vedeldning samt
teknikutveckling det gäller fordonsbränsle, avgasreningnär och alter-
nativa energikällor.
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i miljön skallsvårnedbrytbarahälsofarligaFörekomsten ämnenav
kändade hälso-avvecklingmål minskaenligt mestannatett avgenom

samhälletförekomst ikartläggningfarliga ämnenasämnena, avgenom
angeläget medonnåden. Detsanering förorenade ärsamt genom av

svåmedbrytbaraolikaeffekterstudier för undersökaytterligare att av
immunologiska meka-påpåverkanexempelvis då det gällerämnen,

fosterutveckling ochfortplantning,hormonsystem,nismer, cancer-
svår-nedbryt-hälsofarligaminskningmåletutveckling. För att avom en

internationelltomfattandeskall kunna behövsnås,bara ettämnen sam-
arbete.

har skallstörande bullerbakgrund de negativa effekterMot somav
fordonminskaexponeringen för bullermeningenligt vår tystaregenom

bullerisoleringkrav förhårdarevägbeläggningaroch samttystare av
byggnader.

kap. 7Rekreation

rekreation ochbetydelse förbehandlas grönområdenaskapitel 7I
enskildes stimu-för denutemiljö harstimulerandevilken betydelse en

i slutbetänkandetåterkommaåterhämtning. Vilans och att omavser
folkbildning.kultur och

landsbygden, ibor påkonstateras människoravsnitt 7.2I att som
ytterområden iiradhus i mindre ellervillor och tätortersstörretätorter

grönområden deåterhämtandetillfall har god tillgångde flesta som
utbudetcentrala delarnafritt i de ärkan Inne tätortemaströva avav
Stadsdelarotillräckligt.oftarekreationsområden däremotochpark-

och ljusatillgång till50-talen har oftaochbyggda på 1940- stora par-
och 70-talen.påbyggdes 1960-gäller de områdenoch detker även som

90-talen har däremotochtillstadsdelar kom under 1980-De som
gällt förtät-nybyggnationen oftaeftersomgenomgående färre grönytor

sparad mark.tidigarening på
ålders-dentolv års ålderbarn tillUndersökningar visar äratt upp

grönområden. Dennärområdetsnyttjarmest somgruppgrupp som
samtidigt75 år. Detanvänder grönområden minst äröverär personer
betydligtiviljade skullede äldsta uttrycker naturenuteatt varasom

påsigsvårigheterfaktiskt förklaring kande En utatt taän varamer
utfomming.grund bostadensfimktionsnedsättning eller pågrund avav

ellerupplevsmiljönkan denAndra skäl attotryggyttreatt somvara
platser vila på.saknarden att

i sin boen-grönområdenanöjda medvisat deStudier har äratt som
nyttjande-mark.och Dettade i skogdemiljö också är är ute mestsom
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går också igenmönster förskolor,studerar skolor och vård-om man
institutioner. Den miljöns utformning alltsåyttre är avgörandeav
betydelse för utevistelsens omfattning.

Det finns påtagligt samband mellan utevistelse hälsotillståndett och
hos förskolebarn. De hälsotillstånd gäller i första handsom avses
infektioner, koncentrationsfönnåga, stressåkommor och grovmotorisk
förmåga. Studier visar också äldre har möjlighet vistas iatt att utesom

stimulerande naturmiljö förbättrar sin muskelmassa och rörligheten
Ävenoch dessutom sin koncentrationsfönnåga. puls och blodtryck

påverkas gynnsamt.
Med anledning grönområdens hälsofrämjande effekter viav anger

första mål alla bör ha tillgång till bullerfria och trafiksäkraattsom
Äldresgrönmiljöer bostaden. funktionshindradesnära och behov måste

då särskilt beaktas. Det vidare viktigt förskole- och skolgårdarär att är
planerade och utformade så de tillgodoser behoven lek ochatt av
rörelse.

förarbetenaI till plan- och bygglagen betonas vikten kommu-attav
utarbetar grönplaner och grönstrukturprogram. Vi ocksåner attanser

detta viktigt ochär andra mål kommunerna särskiltett attanger som
bör redovisa grönstrukturen i sina Översiktsplaner. I planerna bör dess-

redovisas hur förskole- respektive skolgårdarnautom utformadeär
respektive områdena särskilda boendeformer.runt

och fysiskMat aktivitet kap. 8

kapitletI och fysisk aktivitet beskrivs hur folkhälsoarbetetmatom
kring avsnitt 8.12 skall utformas förmaten alla skall möjlighetatt ges

på demäta möjligaatt sätt välbefinnandeett i dagstörsta ochsom ger
hälsa i betydelsen fysisk aktivitet avsnitt församt 8.3 godmorgon av
hälsa och livskvalitet. Olika undersökningar visar riktigtatt sammansatt
kost och regelbunden fysisk aktivitet har betydelse för folkhälsanstor -
både främja och bevara god hälsa och förebyggaatt attgenom genom
sjukdomar. Det gäller de folksjukdomama hjärt- och kärl-stora som
sjukdomar, benskörhet och följdsjukdomar till fetma, dia-cancer, t.ex.
betes. Motion kan dessutom förbättra depressionstillstånd och andra
psykiska besvär. Många undersökningar visar skillnadernaatt är stora
mellan olika det gäller såvälnär fysisk aktivitet.matvanorgrupper som
Lågutbildade och motionerar mindre.äter sämre

Tillgång till säker och hälsosam mänsklig rättighet, vilketärmat en
understryks i WHO:s dokument Hälsa dokumentet21. I framhålls att
det från folkhälsosynpunkt särskilt angeläget bevakaär tillgång,att
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ochspädbarnkvalitetoch på för sårbarakostnader maten grupper som
ochmed ekonomihushållammande kvinnor,gavida ochbam, svag

bemärkelsei vidfolkhälsoarbete inriktatmänniskor.äldre Ett mot mat
och hälsosammalivsmedelaspekterna säkraomfatta bådebör därför

väl utbyggddet i dagfinnsområdet säkra livsmedelInommatvanor. en
nivå för tillsynkommunalnationell, regionalpå såvälorganisation som

betänkandeti Sverige. Isaluförslivsmedelkontroll deoch somav
konsumen-förutformatslagstiftning och kontrollbeskrivs hur att ge

europeiska län-andrafleraSverige har intelivsmedel.säkraterna som
handelnökadedenlivsmedelsskandaler, överder drabbats menav

inomlagstiftningen EUharmoniseringenstordriñen ochgränsema, av
detskärpasnödvändighet måsteuppmärksamheten med närgör att

intressen.svenska konsumentersgäller
splittrat.främja hälsosammamedArbetet ärmatvanoratt mera

hälsofrämjandedetfåmycketdetAktörema många ärär som sermen
har deStrategien underarbetsuppgift.sin huvudsakligaarbetet som
hälsoupplys-huvudsakligenfrånutvecklatsåren långsamt15senaste

redanfolkhälsoarbete via delångsiktigtmångfacetterat,tillning ett mer
inriktat bådei dagArbetetsamhället.befintliga strukturerna i mot attär

butiken,tillgänglig ifinnsförbättra utbudet restau-t.ex.maten som-
kon-stärkaskohnatsalen ochellerpersonalmatsalen mot attrangen, -

val.hälsosamma Deoch färdighetberedskap göraattsumenternas
sänkavarierat,viktenväl medvetna ätaflesta konsumenter attär avom

forgrönsakskonsumtionenöka fmkt- ochsockerintagetfett- och samt
livet. Problemetiohälsasjukdomar och ärmotverka attatt senare

Hindren finnspraktiken.isina kunskapersvårt tillämpamånga har att
svårighetenochsmakpreferensertid,det gäller attnär m.m.pengar,

beteende.ändra invantett i
Även föravsnitt 8.3fysisk aktivitetbetydelsendet gällernär av

omsättningenkunskaperna,livskvalitet ökargod hälsa och avmen
levnadsvill-kön, ålder,beroende påvarierari praktikendessa insikter

Övervikt ökande häl-snabbtoch fetmasocial situation.kor och är ett
intematio-ochNationellaövriga västvärlden.i Sverige ochsoproblem

omfattningsamband mellanmycket tydligtvisar pånella studier ett av
inaktivitetfysiskvisat sighälsotillstånd. haraktivitet och Detfysisk att

och kärlsjuk-för hjärt-riskfaktorerandra kändastyrkahar somsamma
blodtryck.och högtrökningblodfetter,höga halterdom t.ex. avsom

insulinberoende diabetes,ickeförinaktivitet ökar riskenFysisk även
cancerfonner.vissabenskörhet och

psykiskabetydelse för denaktivitetensden fysiskadet gällerNär
deneffektenurskiljavälbefmnandet det svårtochhälsan är att av

social karak-påverkansfaktorerandrafysiska aktiviteten bland t.ex.av
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Det dock tveklöst så deär allra flesta sig åtatt motionägnarsom
de det för få rekreationgör och bliatt avstressade.att Attuppger

idrott, motion och friluftsliv tillhör de populäraste fiitidsaktiviteterna
talar för fysisk aktivitet har betydelse föratt många människorsstor
välbefinnande och livskvalitet.

De från folkhälsosynpunkt viktigaste målen det gäller områdetnär
och fysiskt aktivitet till innehåll, form ochmat är metod förbättraatt

den offentliga, opartiska informationen hälsosamma matvanorom -
särskilt ekonomisktgentemot verka för deatt attsvaga grupper -,

har för andras inom skolan och äldreom-ansvaret matgrupper som
tillräckliga krmskaper, barnen får positiva erfarenheterattsorgen ges

och kunskaper bra Övervikt förebygges. Eftersommat samt attom
fysisk inaktivitet och övervikt samvarierar angeläget mål allaär ett att
sarnhällsmedborgare ålder, kön, bostadsort, ekonomiska för-oavsett-
utsättningar eller funktionshinder likvärdiga möjligheter ägnaattges-
sig åt någon form fysisk träning sini närmiljö. skolanI eller iav
anslutning till arbetet bör skapas möjligheter erhålla någon formatt av
motion. Eftersom betydelsen och effekten regelbunden fysisk akti-av
vitet hos äldre mycket bör särskildaär insatser riktas äldre.stor mot
Det också angeläget deär har formerolika funktionshinder,att som av
eller i behov rehabilitering,är får ökade möjligheter sig åtägnaattav
fysisk träning.

kap.Droger 9

kapitelI 9 behandlas tobak, alkohol, narkotika läkemedels-och
beroende. Samtliga riskfaktorer påverkarär befolkningens hälsasom
och utvecklingen flertal folksjukdomar. Genomgående för deettav
flesta dessa riskfaktorer konsumtionen högre i underprivile-är ärattav
gierade negativaDe följderna bruk eller missbruk dess-ärgrupper. av

inom deutom större capita kon-ävenresurssvaga gruppema om per
sumtionen densamma i olikaär samhällsskikt, vad alkohol.t.ex. avser
En tänkbar förklaring skyddsnätet för underprivilegie-är att är svagare
rade Viktiga medel för åstadkomma minskad konsum-attgrupper. en
tion för samtliga riskfaktorer skärpt lagstiftningär eller tillämpning av
aktuell lagstiftning, informationsinsatser och samverkan mellan olika
myndigheter och aktörer såväl nationellt internationellt.som

I avsnitt behandlas9.2 tobak. konstaterasSammantaget tobaks-att
konsumtionen har gått från 1980-talet och framåt bland såväl männer

kvinnor. Minskningen har varit påtaglig bland vilket lettmänsom mer
till rökning i dag utbredd bland kvinnoratt är bland Dettaän män.mer
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nedgång rökandetiinternationellt Denovanligtmycketär sett. som
bör-bromsades i1980-talets mitttillbland ungdomar framskedde upp

rökningen därefterminskning1990-talet. skett någonjan Om det avav
markantrökningen i årskurs 9Klart dock ärsvårt avgöra. är attär att

bland pojkar.utbredd bland flickor änmer
detsocioekonomiska dagImellanvarierar ärRökvanorna grupper.

rökfria medan degod inkomstvälutbildade och de medde är somsom
olika iocksåRökvanornaröker.eller lågutbildadesaknar arbete ärär

undersökning. Helaaktuelltöräldrakonstellationer enligtolika en
motsvaranderöker medansmåbamsmödrarensamstående51 procent av

småbarnsföräldrar 23sammanboendesiffra för är procent.
gäller rökvanoma. Genom-vadregionala skillnaderfinnsDet även

storstäderna.utbredd irökningengående är mest
lung-deolika sjukdomarorsakar många största ärRökning varav

munhåla och svalgsjukdomar ioch kärlsjukdomarhjärt- samtcancer,
förbedöms rökningenSammanlagtkvinnor. närva-hos såväl män som

talar förstudierår i Sverige. Nyarelivrande kräva 8 000 attper
allergiutvecklingenpåverkargraviditetenrökning undermoderns av

ocksålöperRökande kvinnorbarnet.kärlsjukdom hos störreoch senare
benskörhet.drabbasrisk att av

minska blandbörjatharrökningsbetingade dödligheten män.Den nu
kvinnor och i deblandförväntasskadorna kan däremotökningEn av

i dag fortsätterrökningenetniska därsocioekonomiska och attgrupper
utbredd.mycketvara

eliminera denlångt möjligtsåtobakenMålet för arbetet är attmot
inteemellertiddödligheten. Dettobaksorsakade sjukligheten och är

sjuk-hälso- ochkan åstadkommasdettarealistiskt attatt tro att genom
sjuk-tobaksorsakadedeoch botabehandlavården blir bättre på att

upphör, bl.a.tobaksbruketefterbördomarna. Snarare sträva attman
således inteFörväntningarna knytsförebyggande insatser.olikagenom

redanbland dembeteendeförändringarsnabbt uppnåtillenbart att som
tobaks-ocksåkraftfulla insatsertobak.använder Det motär genom

Samhällsföre-tobaksbruketungdomarbland barn ochdebut somsom
sikt.minska decennierskan på någrateelse

minska. Förtobak måstekonsumtionenKommittén attatt avanger
såväl denaktörer inomfrån mångamål krävs insatseruppnå detta

finnssektorn. Deoch frivilligaoffentliga den privata resurser somsom
otillräckliga.för sådant arbete är

all-miljö innebärbamsrökning i småochRökning under graviditet
starka skälmed andra ordför finnsvarliga skaderisker barnet. Det att

imoderlivetsåväl irökningförmotverka små barn utsättsatt som
får rökfriallaviktigtdärför detKommitténhemmet. är attatt enmenar
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livsstart. Vidare informationmåste undervisningoch tobakensom
hälsorisker utvecklas så den bättre når generationer bam ochatt nya av
ungdomar.

andraEtt mål ingen val skallär för tobaksrökatt iutan utsättaseget
sin omgivning. viktigtDet barns och ungdomarsär miljöer hållsatt
rökfria. vissa miljöer,I hemmen, kan detta endast uppnås medt.ex.
ökad information och opinionsbildning. I andra fall kan elleren ny
skärpt lagstiftning exempelEttövervägas. och kaféerär restauranger

i dag miljöer där många ungdomarär vistas. reglerDe gäller isom som
bl.a. flera delstater i USA dvs. rölcñihettotal skulle kunna tillämpas- -

i Sverige. Vi redovisar två alternativa åtgärdstörslag.även Det ärena
och andra serveringslokaler skall heltatt restauranger rökfria. Detvara

andra alternativet i första lokalerär nämndagöra rökfriaatt ett isteg
princip, samtidigt rökning ändå bör kunna tillåtas i särskild delsom en

lokalen så beskaffad röken inte kanär spridas till de andraattav som
delarna.

ökaFör efterlevnaden åldersgränsen för köp tobakatt i detalj-av av
handeln föreslås i mål licensieringssystem införs. butikett Ingenatt ett
skall kunna saluföra tobak säljtillstånd och den begårutan som uppre-
pade överträdelser försäljningsreglema bör kunna få sitt tillståndmot
indraget. Ett med säljtillstånd ökar kommunernas möjlighetersystem

bedriva effektiv tillsyn.att
Kommittén föreslår i ytterligare mål tillgängligheten tillett att

rökslutarstöd i olika former utökas. kanDet handla enkelt.ex. om en
rådgivning. finnsHär mycket lära hälso- och sjukvården däratt av
satsningar på rökslutarstöd har visat sig kostnadseffektiva.vara

I avsnitt 9.3 behandlas alkohol. Inledningsvis konstateras denatt
registrerade alkoholförsäljningen capita har varit relativt konstantper
under följd år. Vissa data tyder dock på uppgång konsum-en av en av
tionen under de allra åren och konsumtion har då ökatsenaste männens

kvinnornas. Också blandän ungdomar kan viss konsumtions-mer en
ökning iakttas under l990-talet. socioekonomiskaDe skillnaderna i
alkoholkonsumtion har genomgått utjämningsprocess under deen

30-40 åren vilket lett till den genomsnittliga konsumtionensenaste iatt
dag ungefär densamma i olika sociala klasser. Andelenär manliga hög-
konsumenter dock bland iär s.k. arbetaryrken.större personer

Alkoholmissbruket de folkhälsoproblemenutgör istörre Sve-ett av
rige varjeoch år avlider till5 000 6 000 människor i alkoholrelaterade
sjukdomar. Alkoholen dessutom den direkta eller indirektautgör orsa-
ken till många sjukdomar och olyckshändelser, bl.a. i trafiken och en
betydande del landets sjukvârdsresurser i anspråk patientertasav av
med alkoholproblem. Cirka 10 patienterna inom den slutnaprocent av
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alkoholrelaterade sjukdomar. En alarme-lidasjukhusvården bedöms av
ibam uppskattassiffra också 100 000 växarande änär att uppmer

föralkoholproblem. Mycket talarföräldrarna harhem där minst en av
alkoholmissbrukföljdernade negativaandel drabbasdenatt avavsom

resursstarkainom deinom de ävenänär större resurssvaga grupperna
förklaringtänkbar tillkonsumtionen densamma. Encapita ärom per

de klassema.i högresociala skyddsnätet starkaredetdetta ärär att
fört framgångsrikhar Sverigedel 1900-taletUnder större enen av
kontroll alkohol-på statliggrundar sigalkoholpolitik främst avsom

Såväl utbudalkoholdrycker.beskattningoch på höghanteringen aven
syftetframgångsrikt medhar påverkats påefterfrågan sätt attettsom

alkoholskadoma.ochtotalkonsumtionenreducera
och följdernasamhällslivetpågående intemationaliseringenDen av

förutsätt-emellertid skapat delvisharmedlemskap i EUvårt nyaav
orsak tilltänkasalkoholpolitik, vilket kanför landetsningar attvara en

konsum-öka. Uppgifteralkoholdrycker tyckskonsumtionen omav
i den riktningen. Svart-pekari ungdomsgruppemationsvanoma

alkoholpolitik, eñer-svenskgrunderna förockså på siktspriten hotar
lagligalkoholdrycker köpsprishåller lägre väg,den änett somsom

tonåringar påtillgänglig förden finns sätt änsamtidigt ett annatsom
alkoholdrycker.övriga

alkoholpolitikför svenskmålenregering riksdagochDe antagnaav
demed pålänge fast och dessaligger sedan synsättöverensstämmer

Innebördenfolkhälsokommittén har.Nationellaalkoholfrâgoma som
dess skade-alkohol ochtotalkonsumtionenbl.a.dem ävenär att avav

åstadkommasskallskall minska och dettaverkningar att genom sam-
skatter.kombination med höga Kom-utbudet ikontrollhällelig över

alkoholdrycker skall dämpasefterfrågan påmittén mål attsomanger
riskgrupper,åtgärderriktadeinformation och dessutom motgenom

kanalkoholkonsumtionfördebutâldemframför allt ungdomar så att
bland demSkadornaalkoholfrisyftethöjas med uppnå uppväxt.att en

Vik-mål minska.skall vidare enligthögkonsumenter ett annatärsom
målföreslåsSamtidigtberusningsdrickandet.då fåtigt är att somner

sjötrafikochgraviditet, ii samband medöka punktnykterheten väg-att
Även tillreducerad tillgångmotionssammanhang.ochi idrotts-samt

mål.svartsprit anges som
narko-inledningsvisuttalarnarkotika. Vibehandlasavsnitt 9.4 attI
social-kriminal- ochhandsamhälle i förstatikaproblemen i vårt är ett

nivå medfolkhälsoproblem imindre gradpolitiskt problem och i ett
dedödligheten blandochalkoholmissbruk. Sjuklighetenrökning eller

emellertid hög.missbrukar narkotika ärsom
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Internationellt andelen narkotikamissbrukare iär Sverige för-sett
hållandevis liten missbruket har tenderat öka.även attom

Sedan mitten 1960-talet har narkotikamissbruket uppfattatsav som
allvarligt samhällsproblem. Studier narkotikaanvändningenett av som

gjorts under 1990-talet visar knappt 10 denatt procent av vuxna
befolkningen narkotika någon Erfarenhetengång.använt gäller i de
flesta fall carmabisrökning. Cirka 1 de amfe-procent prövatattuppger
tamin, kokain liknande.eller regel det dubbeltI så mångaär män som
kvinnor har narkotika.använtsom

det gällerNär Skolungdomar, framkom vid undersökning från åren
1998, 9 pojkarna och 6 flickorna hadeatt procent procent prövatav av
narkotika huvudsakligen cannabis. Studier orts på mönstrandesom-

tyder inställningenpå till droger förändrats underatt 1990-personer
talet. Mellan åren 1992 och 1998 hade andelen narkotikaprövatsom
ökat från till6 16procent procent.

Under 1960- och 1970-talen förekom narkotikamissbruk nästan ute-
slutande i de städerna. dagI emellertid situationenstörsta är annor-
lunda och missbruk förekommer hela landet dro-över även tyngreom

fortfarande har sina starkaste fästen i storstäderna.ger
socialaDen bakgrunden och de psykosociala förhållanden som

människor lever under spelar roll det gäller risken för fastnastor när att
i narkotikamissbruk. demFör blir missbrukare denett socialaärsom
situationen mycket undersökningAv från år kan1997 utläsasutsatt. en

36 de missbrukade centralstimulantiaatt bostads-procent av som var
lösa och socialbidrag den dominerande inkomstkällan.att var

Systematiska studier omfattningen narkotikamissbruket iav av
befolkningen visar situationen försämrats under 1990-talet ochatt att
fler ungdomar tidigare narkotika i dag.än prövar Det experimentella
missbruket ökar således. allvarligt eftersomDet det kan ledaär senare
till ökning det missbruket. finns ocksåDet uppgiftertungaen av som
tyder på nyrekryteringen till missbruk blivit omfattandeatt tyngre mer
samtidigt färre missbrukare tidigare förmås upphöra med sittänsom
missbruk.

Nationella folkhälsokommittén ansluter sig till målet narko-ettom
tikafritt samhälle regering och riksdag uttryck för vid fler-gett ettsom

tillfállen.tal Detta skall enligt uppfattningvår åstadkommas genom en
minskad tillgång till narkotika i samhället och minskadgenom en ny-
rekrytering missbrukare. Det nämligen viktigt nyrekryteringenär attav

missbrukare hålls på så låg nivå möjligt eftersom den utgörav en som
basen för det missbruket och sikt förpå narkotikamissbrukettunga i
befolkningen i sin helhet. Ett viktigt mål, kommittén villannat som
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upphöraförmås medtidigare skallmissbrukareflerlyfta fram, änär att
insatser.tertiärpreventivaochsekundär-missbruk med stödsitt av

inled-konstaterasläkemedelsberoende. Därbehandlasavsnitt 9.5I
omfattningenuppfattningarskildadet råder vittningsvis att avom

områdetbakgrundbl.a.befolkningen,läkemedelsberoendet i attmot av
således omfat-föreliggerkartlägga. Detundersöka ochsvårtär att en

konsekven-de hälsomässigaallvarligakunskapsbrist hurtande om pass
läkemedelsberoendetserna av

lugnande medelpsykofarmakaförsäljningall utgörsMerparten avav
hade till sjun-1972 1991högstsömnmedel. Försäljningenoch menvar

försäljningen ökat någotdock1990-talet harUndermedkit 22 procent.
försäljningsuppgångenmedel harantidepressivadet gällerigen. När

1990-talet.undervarit kraftig
fördelatmedel intelugnande jämntochsömnmedelBruket ärav

befolkningsgrupper. 10-13mellan olikageografiskt ellersig pro-vare
gångenstakade någonbefolkningenden attcent uppgervuxnaav

sömnmedel eller lugnandemånaderna12under de använtsenaste
användning uppgår tillregelbundenandel hardenmedel medan ensom

2-3 procent.
lugnande medel ochbrukarframför allt kvinnornaDet är som

kvinnordubbelt så mångagenomsnitt haroch isömmnedel mänsom
IZ-mânadersperioden. Skillna-denmedel undersådana senasteanvänt

och år.mellan 7445i åldersgruppemaderna är störst
skillnader ivisar socialaoch MalmöStockhohnStudier i bl.a. att

betydelse för användningenförhållanden kan haekonomiskaoch stor
Konsumtionen exempelvissörrmmedel.medel och ärlugnandeav

förtidspensioneradearbetslösa,kortutbildande,blandbetydligt större
alkohol.bland högkonsumenteroch av

lugnande medel uppvisarochsörnmnedelFörsäljningen storaav
Göteborgs- ochJönköpings-högst ivariationer ochregionala samtär
trolig förklaringlän.Norrbottens Enförsäljningen iBohus län. Lägst är

läkartäthet ochutbyggnad,sjukvårdensfaktorertill skillnaderna är som
traditioner.

visarbensodiazepiner 15användningenStudier procentatt avavav
Därtilllångtidskonsumenter.blirförskrivetläkemedletdem fåttsom

vanebildande och dess-starktkanredovisar vi kodeinpreparatatt vara
alkohol.medkombinationförgiftningar idödligaförorsakautom

exempel-vanebildandestarktpsykofarmakavissakäntDet ärär att
den bak-analgetika.narkotiska Motbensodiazepiner och s.k.s.k.vis

moti-mål detfolkhälsokommitténNationella ärgrunden attsomanger
sådanakonsumtionentillbakaolika preparatpå sättverat att avpressa

förskrivning.vidriskernatill läkarnaöka informationenatt omgenom
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förutsättningEn för kunna värdera beroendeframkallandederättatt
läkemedlens effektivitet, säkerhet och risker enligt mångasär mening

personnummerbaserat läkemedelsregister.ett Kommittén framför där-
för mål behovet sådant utredsatt ett närmare.som av

Vissa sjukdomar och skador kap. 10

tidigare kapitel harI vi redovisat antal risk- och friskfaktorerett ärsom
viktiga det gäller påverkan befolkningenspå hälsa,när inklusive många

de folksjukdomama. Bland folksjukdomardessastora finns hjärt-av
och kärlsjukdomar, och rörelseorganens sjukdomar. berörsDe icancer
flera kapitel, bl.a. i kapitel 4 arbetsliv och ekonomisk trygghet,om
kapitel 5 socialt kapital och sociala relationer i kapitel 8samtom om

och fysisk aktivitet.mat
det här kapitletI ingår avsnitt psykisk hälsa, skador, hudcancer,om

allergier, sexuellt överförbara sjukdomar ochSTD oönskade gravidi-
dessaAtt har valts särskilt beror på de inte berörs i tillräck-teter. ut att

lig utsträckning inom för de tidigare redovisade risk- och frisk-ramen
faktorema.

avsnittAv 10.2 psykisk hälsa framgår psykisk ohälsaatt ärom van-
lig i befolkningen. Vissa besvär nedstämdhet, trötthet, sömnstör-som
ningar, och ångestkänslor 20-50 denrapporteras procentoro av av

befolkningen. Kvinnor har i genomsnitt självskattadsämrevuxna en
psykisk hälsa Psykiska besvär ökar med åldern,än män. särskilt hos
kvinnor. Människor i lägre socioekonomiska har fler och all-grupper
varligare psykiska besvär jämfört med övriga Människorgrupper. som
bor i och i forortsomrâden i storstädertätorter med socialanya svaga
nätverk har oftare psykiska besvär övriga i befolkningen.än

Besöken inom bam- och ungdomspsykiatrin har ökat med
45 under perioden från1993-96. Barn lägre socioekonomiskaprocent

i storstäder och invandrarbam har fler beteendeawikelser ochgrupper
problem övriga.än

Kostnadema för psykiska sjukdomar uppgick till miljarder45 kro-
år 1990. Stöd och vård bam och ungdomar med psykiskanor av

problem beräknades år 1996 till ytterligare miljarderll kronor. Därut-
tillkommeröver kostnader för psykisk ohälsa. Förebyggandearman

insatser främjar den psykiska hälsan inrymmer såväl ekonomisksom en
besparingspotential mänskligt lidande kan minska.attsom

Sammantaget betonas vikten dels känslomässigt stabil relationav en
under dels stödjandeuppväxten, miljö med socialt nätverktryggtetten
för bibehålla eller uppnå god hälsa.att Kommittén det äratten anser
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förebygga psykiskförsådant perspektivutvecklaviktigt attettatt
ohälsa.

skall förbättraspsykiska hälsanmål denKommittén attanger som
Samhällets uppgift blirungdomarbarn ochsåvälhos vuxna.som

för-för bevara ochmiljöerstödjande strukturer ochskapafrämst attatt
förebygga,ochbland barnpsykiska hälsanbättra den attsamtvuxna

sjukdom.konsekvensernaminskauppskjuta och av
psyko-öka densärskilt viktigtdetbedömerKommittén attäratt

ochmödrar, bamarbetar medhos personalsociala kompetensen som
tidigt.upptäckas Enproblematik kanpsykosocial otryggungdom så att

socioekonomiska ibristandeföräldrar ochtillanknytning resurser
utvecklatoch ungdom. Etthos barnorsaker till ohälsanågrafamiljen är

barnhälsovård, för-mödrahälsovård,familjen ipsykosocialt stöd till
barnfamiljer ochstödja allasyftar tillskola behövs.skola och Detta att

finnsandra.förutsättningar Detsärskilt dem har änsämresamt som
psykosocialochpsykologiskutveckla ökadbehoväven attett enav

barnför såväli primärvårdenkompetens som vuxna.
dålig arbets-bristande socialt stöd,framgårredovisningenAv att

ohälsa förleder tillarbetslöshet ekonomiskochmiljö, stress vuxna.
och åtgärderfolkhälsoproblemendeArbetslösheten utgör ett storaav

betydelse. Detprimärstimulera sysselsättningen är ävenför äratt av
miljönpsykosocialadenutvecklas såarbetslivetnödvändigt attatt

främjas.
våld.väsentligt arbetafolkhälsoperspektiv det motUr är attett

liv och hälsaanmälda brottantaletbörjan 1950-talet harSedan i motav
Årligen följd våldsbrott.tilldrygtavlider 130sexdubblats. avpersoner

sedan mittenhar ökatbarnsexuellaAnmälningar övergrepp motmot av
självmord påUppskattningsvis begår 100-3001980-talet. personer

alla for-nolltoleransarbetsplatsen. Enförhållanden pågrund motav
i samhället.behöver skapas Detfysiskt våldpsykisktsåväl sommer av

och tvärsekto-tvärvetenskapligtkrävervåldsförebyggande arbetet ett
väsentligt ochförebyggande arbetetlokala ärriellt Detangreppssätt.

tilltagande våldet idetinformationsinsatserökadedet krävs sam-om
hället.

Själv-dels i avsnitt 10.3.dels i avsnitt 10.2,Självmord behandlas
vanligarerelativtfolkhälsoproblembetydandemord är settär ett som

avliderVarje årbland högre.socioekonomiskabland lägre ängrupper
flergångersjälvmord, vilket 2,5följd äntill ärdrygt 1 200 avpersoner

medminskat i alla åldersgrupperSjälvmordstalet hari trafikolyckor.
och1980-89mellan periodernaår10-18undantag för åldersgruppen

i åldrarnadödsorsaken för 15-den främstaSjälvmord män1990-96. är
i ålder.kvinnortvâ fördödsorsakår och45 sammanummer
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Kommittén därför det särskilt angeläget självmordatt är attanser
och självmordsförsök minskar särskilt bland barn och ungdom. Av
dessa skäl vi mål självmordsfrekvensen skall minskaatt medanger som
minst 25 till år 2010. Identifiering riskfaktorerprocent och risk-av
situationer och stödjande insatser central betydelse.är Det viktigtärav

det självmordspreventiva arbetet intensifierasatt och många olikaatt
i samhälletorgan engageras.

Avsnitt 10.3 behandlar skador. framgårDär drygt miljonatt en
människor i Sverige vårdas i sluten varjevård år eller uppsöker läkare
till följd skador. De samhällsekonomiska kostnaderna förav person-
skador uppgick år till1990 63 miljarder kronor. I Sverige finns det en
lång tradition bedriva förebyggande arbete och det finnsatt ett kost-av
nadseffektiva metoder för förebygga skador, varför skadefrekvensenatt
bör kunna minskas ytterligare.

förutsättningEn för det skadeförebyggande arbetet bl.a. vi fårär att
bättre kunskap skadornas orsaker, omfattning och utveckling överom
tiden. officiellaDen skaderegister-ingen har i dag avsevärda brister och
därför kan preventiva åtgärder inte vidtas i önskvärd utsträckning. För

råda bot på dessa brister föreslår kommitténatt nationellt hel-att ett
täckande skaderegister skall byggas upp.

I avsnitt 10.4 behandlas hudcancer de tioärsom numera en av van-
ligaste cancerformema med årlig ökning på 5 Inom dettaprocent.en ca
område kommittén det viktigaste målet antalet fallatt är attanser nya

alla hudcancerformer skall ochminska framförallt dödligheten iav
hudmelanom. I skallsynnerhet barns och ungdomars utsatthet för UV-
strålning minska. Det finns vetenskapligt fastställt samband mellanett
solvanor och hudcancerrisk. Uppkomsten hudcancer kan till delstorav
förebyggas individen förändrar sina solvanor. En nationellattgenom
samordning UV-preventiva åtgärder bör på myndighetsnivågörasav
och utökad informationsinsats bör genomföras till föräldrar, bam-en
och Skolhälsovård.

I avsnitt 10.5 konstateras allergier ochär växandeatt ett stort
problem i Sverige. Närmare 40 den befolkningenprocent av vuxna
besväras allergier. För tonåringar och motsvarandeärav unga vuxna
siffra 50 Den kraftigaste ökningen allergier harprocent. skett hosav

Ärftligfödda efter årär 1960. benägenhet denpersoner ärsom tyngst
vägande riskfaktom för allergier, det krävs ofta samspel mellanettmen

och miljö för allergier skall utvecklas.attarv
hälsoperspektivUr den kraftigaett utvecklingenär allergierav

oroande. Förekomsten allergier alltflertvingar märmiskor till åtgär-av
der innebär olika begränsningar i livsrummet samtidigttypersom av

samhällets kostnader för allergier ökar.som
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målet förekomstendet viktigaste ärKommittén attatt avanser
delvisminska. Allergier kanmiljön skallallergiframkallande iämnen
dåligtobaksrök,riskfaktorer,deminskaförebyggas t.ex.attgenom

allergier.upphov till Fort-luftföroreningar,inomhusmiljö och gersom
varförallergier,grundorsakerna tilloklaravi i hög gradfarande överär

detta.via forskningkunskapbehövervi ommer
ochöverförbara sjukdomarsexuellt oöns-behandlarAvsnitt 10.6

förförebyggande arbeteochHälsofrämjandegraviditeter STD.kade
har målgraviditeteroönskadeochförekomsten STDminskaatt somav

beteende.sexuellt Omväntutveckla hälsosamtskallmänniskor ettatt
risk förinnebärbeteendesexuelltförändramänniskor attbör ett som

Sexualitetengraviditet.för oönskadeller risk ärsmittas STD enav
främjadet viktigtliv ochmänniskorsfriskfaktor i är ettviktig att

och hälsa.livskvalitet Kom-tillpositivt bidrarbeteendesexuellt som
skall likvär-ungdomarmåletdet viktigastemittén är attatt gesanser

före-sexualitet.hälsosam Detutvecklaförförutsättningardiga att en
hälsofrämjande ochbrettiintegrerasarbetet behöverbyggande ett

social-mellan olikaiakttashälsa kanSkillnader iförebyggande arbete.
oña för hälsoriskersigsexlivetirisker utsätterDe tarsomgrupper.

grad övrigade i högre än ärandra områden,på attt.ex.även genom
alkohol.eller konsumerarrökare mer

behovetkapitel delsdettaavsnitten ibelyser attSammantaget av
förebygga ohälsa,åtgärder förvidtarochformulerar målsamhället att

faktorer ochsådanakunskapmänniskor fårbetydelsendels att omav
ohälsa.förhållanden skaparsom

kap. 11Målgrupper

bärsför hälsabestämningsfaktorer män-förhållanden ochOlika av
beskrivskapitletbefolkningsgrupper. Iocholika åldrar treniskor i
avsnitt 11.3äldreavsnitt 11.2,ungdomochmålgrupper bamolika -

påverkar dessa.faktorerolikaoch huravsnitt 11.4invandrareoch -
funktions-ingående beröravislutbetänkandetInför ävenatt meravser

folkhälsoperspektiv.situation ihindrade ettpersoners
Sjuklighet,fysisk hälsa.godallmäntbarn harSvenska sett en

Särskilt påtagligi alla åldrar.minskat ärdödlighet harolycksfall och
oroande tendenserfinnsspädbarnsdödligheten. Däremotminskadeden

hälsa.psykiskaoch ungdomarsbarnsutvecklingengällerdetnär av
omfattning.ihar ökathuvudvärkmagvärk,Symptom m.m.som

skillnadernaminskahälsopolitikenförmåletövergripande är attDet
de vik-ungdombarn ochdet gällerNär ärmellan olikai hälsa grupper.
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tigaste påverkbara skillnaderna betingasde barnens ochsom av ung-
domarnas sociala villkor. För minska socialt betingade skillnaderatt
räcker det inte med insatser för de allra ställda barnen ochsämst ung-
domarna. Den viktigaste åtgärden istället hälsofrämjandeär väl-en
färds- och hälsopolitik för barn och ungdom i Vi redovisarstort. som
första mål bamfamiljema skall ha situationatt i ekonomiskttryggen
och socialt avseende. Bamfamiljemas och ungdomarnas ekonomiska
standard försämratshar andra under 1990-talet.än Trans-mer gruppers
fereringar till barnfamiljer bör den bakgrunden ske med hänsyn tillmot
denna försämrade situation.

Vi andra mål den psykiska hälsan hos barn ochattanger som ung-
domar skall förbättras. Förbättringar bamfamiljernas ekonomiskaav
och sociala villkor påverkar också barnens och ungdomarnas psykiska
hälsa positivt. behövsDärutöver andra insatser. Stödjande miljöer för
barn och ungdomar bör främjas allmänt och särskilt i områdent.ex.

är segregation. dessaI områden behövsutsatta förutomsom genom -
allmän inriktning på minska segregationen kompenserandeatten -

åtgärder i fonn särskilt goda inom förskolan och skolan.av resurser
Vidare behövs god kvalitet inom mödra-, barn- och Skolhälsovården

ungdomsmottagningar.samt
Medellivslängden ökar sedan länge stadigt i den svenska befolk-

Äldresningen och visar inga tecken på stagnation. hälsa har för-också
bättrats. växandeEn andel äldre hälsotillståndetatt är gott,anger
medan minskande andel hälsotillståndet dåligt. Iatt ären uppger
avsnittet bedöms äldres hälsa kan förbättras ytterligare.att

Äldre hälsa påverkas positivt goda möjligheter till obe-personers av
roende och egenkontroll, social gemenskap och meningsfull syssel-en
sättning, fysisk aktivitet och bra bra boende och tillgång till demat, ett
tjänster de behöver. målDe redovisas i kapitlet omfattar ocksåsom
dessa ñågor. viktigtDet äldres sysselsättningsmöjligheterär tillatt tas

och i åldersgruppen före pensionsåldem inteatt slåsvara ut.personer
Förutsättningarna för äldre socialt aktiva bör vidare beaktasatt vara

stöd till hälsofrämjande aktiviteter från organisationslivet,genom
förebyggande Servicetjänster och uppsökande verksamhet med hälso-
samtal och information aktiviteter främjar hälsan. Fysisk akti-om som
vitet kan stimuleras på många olika gmppaktiviteter.sätt, t.ex. genom
När det gäller fokuserar vi på bra informationmat och demat attom
allra äldsta i vissa fall bör kunna få sin tillagad hemma. Vimat anser
vidare skador i äldres hemmiljö bör förebyggasatt och lagenatt om
bostadsanpassning skall med avseende på detta.överses

Invandrare mycket heterogenär Skillnaderna ären storagrupp.
såväl mellan olika etniska inom detäven närgrupper som grupperna
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invandrare har bättredödlighet.och Vissagäller sjuklighet grupper av
för de flesta gällersvenskar,hälsa jämfört medlikvärdig atteller men

synnerhet flyktingaroch iinvandraresjuklighet. Mångaharde större
Särskiltsömnsvårigheter.ochångestlider psykiska besvär som oro,av

gäller iungdomar.och Detframför allt barnsårbaraoch ärutsatta syn-
flyktingar.asylsökande ochföräldrarnerhet dem ärvars

gällereller äldreungdomarbam ochinvandrareFör är sammasom
specifikaviktigasteDeredovisatsharmål och åtgärder ovan.som

livsvillkor ochnyanländasdeinvandraregällermålen det är attnär
till arbets-tillträdeskall ökatinvandrareförbättras,hälsa skall att ges

fårsociala nätverkutökadeinvandraremarknaden och att m.m.genom
i samhället.ökad delaktigheten

kap. 12Frågor diskussionför

mål ochövergripandetillförslaghuvuduppdragKommitténs är att ge
vi så braprioriterade. Förskallförslagstrategier. Dessa att somvara

remiss-tacksammavifullfölja vårt uppdrag,skall kunnamöjligt är om
kring någralitefunderarintressenteroch andra närmareinstansema

etiska utgångs-kapitel 2finns idefrågeställningar, utöver omsom
strategiema.övergripandei kapitel depunkter och 3 om

frågorantalkortfattatkommittén mycketkapitel 12I etttar somupp
höra remiss-angelägnavibetänkandet,berörs i attär extrasommen

frågorgälleråsikter Detintresseradesoch andrainstansemas även om.
förbestämningsfalctorerinriktning påmedhälsa, målpåsåsom synen

kring detformulera sigskallhurbara sjukdom,hälsa och inte egnaman
sjukdomsbördan,mått påbraför hälsan, DALY är ettansvaret omom
tobaksfritt påheltskalldetmed nollvisioner, restau-det braär varaom

cykel-användningkringlagstiftningskall införasdet avranger, om
hjälm etc.

i tidenförändringarkringfrågorocksåkapitel ställs någradettaI
ihar berörtvi intepåverka folkhälsan, närmarekan antas sommensom

med informa-handskasskallmänniskorgäller hurbetänkandet. Det
informa-finnsdetför lite, bl.a.vitionsöverskottet, attatt genomsover

tillskall förhållahur viochnöjesutbud helations- och nätterna, oss
förändrade familj
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Vårt fortsatta kap.arbete 13

Kommitténs huvuduppgift utarbeta förslag till nationella folk-är att
hälsomål och föreslå strategier för skallhur målen kunnaatt uppnås.
Utöver detta uppdrag har kommittén i uppgift arbeta utåtriktat ochatt
processinriktat i bred samverkan med aktörer inom landsting,stat,
kommuner, folkrörelser, näringsliv, forskning och intresseorganisatio-
ner.

För uppnå så stark förankring möjligt arbetar kommittén iatt en som
vid utarbetandet det småningomså skalltre steg utgöra ettav som

samlat nationellt mål- och strategidokumentet för folkhälsopolitiken.
Avsikten med denna etappvisa reella förutsättningarär attprocess ge
för kommittén diskutera förankraoch varjepröva, hos olikaatt steg
aktörer inom folkhälsoområdet.

Det aktuella betänkandet med preliminära folkhälsomål ochnu
strategier slutfasen tredje och sistaär Det i kommitténssteg stegetav
arbete redovisa de samlade förslagen och bedömningamaär medatt
avseende på änmesområdet. Vi räknar med detta skall ske i kom-att
mitténs slutbetänkande överlämnas till regeringen tidigtsom avses
under hösten år 2000. blirDet därefter fråga för regeringen atten
bedöma hur det fortsatta arbetet skall bedrivas.

Förslagen i slutbetänkandet skall det aktuella betänkandetutöver nu
och remissbehandlingen betänkandet baseras på fördjupningarav av
ämnesområdet med fokus på olika aktörers roller och eko-samtansvar
nomiska bedömningar förslagen, inkl. både effekter och kostnaderav

finansiering. fördjupningarnaI aktörer ingår belysasamt attom myn-
digheternas, landstingens och kommunernas roller och samt attansvar
bedöma vilketpå organisationer, media, näringslivetsätt m.fl. kan
medverka i folkhälsoarbetet. Vidare ingår det gäller de offentliganär
aktörerna belysa utbildningsfrågoma och forskningens roll. Påatt
organisationssidan det särskilt folkbildningens och folkrörelsemasär
arbete skall beaktas. Till denna sista hör också frametapp att ta ettsom
underlag och särskilt beakta kroniskt sjuka och funktionshindradeom

situation i folkhälsoperspektiv. Vidare skall uppdrag tillettpersoners
kommittén från regeringen hälso- sjukvårdensoch roll i folkhälso-om
arbetet handlingsplan tobak behandlas.motresp.
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syfteUppdrag, underlag och1

Uppdrag1.1

parlamentarisktNationella folkhälsokommittén är sammansatten
från samtliga riksdagspartier.utredning. kommittén ingår ledamöterI

olikaVidare medverkar sakkunniga och experter representerarsom
och i samhället. Direktiven till Nationella folkhälso-sektorerorgan

kommittén beslutades december Kommitténregeringen i 1995.av
Kommitténs arbete beräknasinrättades dock först under våren 1997.

frampågå till hösten år 2000.
direktiven utarbeta förslagKommitténs huvuduppgift enligtär att

till nationella strategier för målen skallfolkhälsomål och föreslå huratt
strategierna skallkunna uppnås. De nationella målen och väg-vara

ledande för samhällets insatser för förbättra folkhälsan. Syftet medatt
angelägnaarbetet vilka folkhälsoproblem ärär attatt mestsomange

de viktigaste medlösa och vilka mål och strategier avseende påärsom
detta.

viktigtdirektiven konstateras nationellt måldokument iI äratt ett
fram till målen skallsig, själva leder ochatt processen sommen som

fortgå efter måldokumentet fram minst lika viktig.det tagits äratt
för folkhälsoarbeteMålen skall tjäna stöd och inspirationsom

Måldokumentet skallnationell, regional och lokal nivå. avvara en
folkhälsoarbete påutgångspunktema i multisektorielltoffensivt ochett

alla nivåer.
utvecklats positivt, enligt vadAllmänt har hälsan i Sverigesett men

ochförbättringar i hälsan möjligai direktiven ytterligaresägs ärsom
och iönskvärda Enligt direktiven finns det alltjämtuppnå.att stora

i samhället.vissa fall ökande skillnader i hälsa mellan olika grupper
hälsomål särskiltden bakgrunden behövs nationella förMot att upp-

olika socioekono-märksamma och minska skillnaderna i hälsa mellan
olika geografiskamiska mellan olika etniska mellangrupper, grupper,

områden mellan kvinnor och män.samt
det följande de olikaden beskrivning direktiven i harI görsav som

uppgiftema kommittén utföra strukturerats i sju huvud-har attsom
punkter.
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redovisa erfarenheterKommittén skall de finnsoch analysera som
vad gäller mål för hälsoutvecklingen internationellt på natio-samt
nell, regional och lokal nivå.

Uppgiften innebär kommitténbl.a. skall redogöra för och analyseraatt
vilken mål för haftgenomslagskraft redan existerande hälsan har
olika bl.a. uppgiñer:nivåer. I detta ligger följande

översiktlig framgenomgång skall arbetet medgöras att ta0 en av
regionala och lokala hälsomâl,

uppföljning skall Folkhälsogruppens riktlinjer ochgöras stra-0 en av
tegiprojekt,

uppföljning skall i samband medde målgöras sattes0 en som uppav
folkhälsoproposition,1991 års

uppföljning ställningstagandenskall svenska gjortsgöras0 en av som
anledning Hälsa-tör-allamed WHO:s strategi år 2000,av

andra mål för folkhälsan, inom alkoholområdet, skalläven t.ex.0
analyseras.

Kommittén skall vidare beakta internationella erfarenheter att taav
fram hälsomål. uppgiften ingår del den och de metoderI att ansatsta av

WHO och Världsbanken i i hälsa.Investeraanvänts rapportensom av
Regeringen beslutade särskildai juni 1997 tilläggsdirektiv tillom

kommittén följa med revideringdet pågående arbetet WHO:satt av
hälsopolitiska mål och strategier. Enligt tilläggsdirektivet skall kom-
mittén lämna synpunkter på utformningen den Hälsa-för-alla-av nya
strategin. Efter det mål strategier har antagitsoch WHO:s med-att av
lemsländer skall Nationella folkhälsokommittén bidra till det spridsatt
kännedom dessa berörda samhällsområden.bland aktörerna inomom

skall analysera de hälsoproblem förKommittén och värdera som
närvarande finns och få betydelse för hälsoutvecklingenväntas stor
framöver.

Utgångspunkten skall den tillgängliga kunskapen hälso-vara om
hälsoutveckling. skallproblem och Kommittén i analysarbetet sträva

efter bred vilkasAlla samhällssektorer verksamheter äransats.en av
väsentlig betydelse för beaktas vid probleminvente-folkhälsan skall
ringen och formuleringen skallmål. Varje mål grundas på veten-ettav
skapligt underlag skadomas och riskemasbelyser sjukdomarnas,som
utbredning, bestämningsfaktorer påverkbarhet. skalloch Vidare så
långt olikamöjligt ekonomiska, sociala och andra konsekvenser av om

uppfyllsmålen inte uppfylls redovisas. analysarbetet skall be-Iresp.
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förhållandenaktas folkhälsan i allt högre påverkas utanförgradatt av
handelSveriges luftföroreningar, med droger ochgränser t.ex.genom

smittsamma sjukdomar.
skall direktiven dokumentera denKommittén enligt och redovisa

arbetsmetod för fram de nationella hälsomålen.använts taattsom
förutsätter enligt direktiven begreppsanalys där begreppDetta en som

risk definieras. Vidare diskussionmål, hälsa och krävs deen omm.m.
för bl.a. hälsoutveckling,metoder används kommittén mätaattsom av

med dokumentationensjukdomsbörda och dödlighet. Syftet är att
successiv förnyelsedenna skall vägledande för de nationellaavvara en

lokalahälsomålen och för det fortsatta arbetet med och regionala
hälsomål.

olikaKommittén skall bedöma möjligheterna med insatseratt
olika skallminska hälsoproblem. Konflikter mellan mål analyseras.

direktiven Nationella folkhälsokommitténEnligt skall göra syste-en
möjliga betydelse för främja folkhäl-matisk genomgång mål attav av

förebygga förhindra förtida ochohälsa, minska hälsorisker samtsan,
undvikbar funktionsnedsättning, och död. kommitténs för-sjuklighet I
slag mindre antal prioriterade mål ochskall särskiltett presenteras
motiven för prioriteringarna redovisas. Eventuella konflikter mellan

olikaolika mål skall identifieras och analyseras. varje mål skallFör
tidshorisonter diskuteras.

skall genomföra olikaKommittén kostnadenväga nyttan attmot av
folkhälsoinsatser.

direktivenUtgångspunkten för strategier enligtförslag mål och ärom
sarnhälls-dessa skall kunna genomföras ytterligare belastaatt utan att

möjligt,bör, så långt detekonomin. Förslagen till mål och strategier är
samhällseko-samhällsekonomisk visargrundas på analys atten som

nomin helhet inte förlorar kostnaden vägsnär nyttan attmot avsom
ekonomiska effekter förgenomföra målen strategiema. Förslagensoch

näringslivet, landstingen skall redovisas.kommunerna ochstaten,
målstrategier för nåKostnaden alternativa attnyttan sammaresp. av

skall analyseras.
möjligheternaskall föraKommittén vidare attett resonemang om

effekterfastställa folkhälsoinsats och dess påsambanden mellan en
hur olika bedömningarlång sikt. uppdraget ingår också analyseraI att

sikt påverkarfolkhälsoinsats kostnad och på kort långnyttaav en resp.
folkhälsoinsatsen.samhällets individens benägenhet investera iattresp.
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i sammanhangetDet bör direktiven offent-påpekas prövaatt attom
åtaganden Dir.liga för kommittén.1994:23 gäller korthet innebärI

bedömningdetta kommittén skall det nuvarande offent-göraatt aven
liga åtagandet inom folkhälsoområdet, analysera effekterna åtagan-av
det analysera möjligheterna besparingar och ökagörasamt att att
effektiviteten inom området. skall också visa hur förslagKommittén

tillleder ökade utgiiter minskade inkomster skall finansieras.ellersom
Besparingar eller omprioriteringar i första hand inomskall detgöras
politikområde inom vilket förslag lämnas.

Kommittén skall lämna förslag till fiamåtsjgñande mål för hälsout-
vecklingen och föreslå vilka dessa skall prioriteras.somav

Kommittén skall på basis de nämnda framanalyserna läggaav ovan
förslag framåtsyftande prioriteradeoch hälsomål. Målen skallom
enligt direktiven primärt underlätta beslut på strategisk nivå. skallDe
främst inriktning och peka angelägna områden, inte beskrivautange

ochavgränsade i detalj utformade operativa insatser.snävt

skallKommittén föreslå för målen.nåstrategier att

anslutning till varjeI mål skall förslag lämnas strategier för nåattom
detta. Strategiema skall övergripande operativa. Särskildänvara mer
uppmärksamhet skall målen kan förankras besluts-åt hur i olikaägnas

och hur utvecklingsprocess leder från till hand-målprocesser en som
kanling stimuleras bland medborgarna och inom alla berörda samhälls-

sektorer.
i

Kommittén skall lämna förslag målen kan följas ochhurom upp
utvärderas.

nationellaDe hälsomål fram skall enligt direktiventassom vara upp-
följningsbara och gå revidera med jämna mellanrum allt eftersomatt
hälsoutvecklingen, kunskapsläget för ändras.och insatserna folkhälsan
Kommittén skall redogöra för hälsomålen skall förverkligas, följashur

och revideras. uppgiften bl.a. bedöma vilka instanserI ingår attupp
skall ha för följsmålenansvaret attsom upp.
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Arbetsformer1

processinriktatEtt iarbetssätt tre steg

utarbeta förslagKommitténs huvuduppgift har framhållitsär attsom
föreslå strategier för hur målen skalltill nationella folkhälsomål och att

kommittén i uppgift arbetakunna uppnås. detta uppdrag harUtöver att
själva iutåtriktat och processinriktat. Enligt direktiven är processen

minst lika viktiganslutning till utarbetande nationella folkhälsomålav
Kommittén bredi sig. etter ha såmålen skall sträva att en sarnver-som

kommuner,möjligt landsting,kan med skilda aktörer inom stat,som
intresseföreningar. samverkanfolkrörelser, näringsliv, forskning och I

nationella folkhälsomål i bredingår fortlöpande förslagprövaatt enom
dialog med berörda instanser.

iförankring möjligt arbetar kommitténuppnå så starkFör att en som
småningom skallvid utarbetandet det så utgöra etttre steg somav

folkhälsopolitiken.samlat nationellt mål- och strategidokument för
förutsättningarAvsikten med denna etappvisa reellaär attprocess ge

förankraför kommittén ingående diskutera och varje hospröva,att steg
olika aktörer inom folkhälsoområdet innan inästa steg motprocessen

schematisktnationella hälsomål korthet och starkt sker det påItas.
följ ande sätt:

kommitténs till då s.k.Steg gäller arbete fram 1998 vårtett mars
inriktningsbetänkande klart. Syftet med inriktningsbetänkandetblev var

allmän inriktning eller för det fortsatta arbetet ochatt attange en ram
vi bedömer skallredovisa några utgångspunkter och principer som vara

nationella hälsomål och strategier.vägledande i formulerandet av
regi.Kommittén har betänkandet bred remiss ipå Syn-sänt ut egenen

dels i detta kapitel underpunkter från remissinstansema redovisas
avsnitt bilaga tilldels i betänkandet.1.3, 6

till aktuella betänkan-två i tiden fram detSteg nuprocessen avser
strategi för folkhälsan med basdet. betänkandet redovisas nationellI en

för prioriteringar vision,i etiska utgångspunkter och kriterier samt en
jämlikövergripande strategier och hälsopolitiska mål för bättre ochen

delmål redo-hälsa. Vidare sakkapitel där mål ochingår antalett stort
sakkapitelområde.visas för sådant viktigt inom Dessaär resp.som

till redovisningen denskall också tekniska underlag avses som
sin utgångspunkt inationella strategin. Sakkapitlen har i sin 13tur

olika arbetsgrupper medstycken har tagits framrapporter avsom
uppdrag. dessahar arbetat på kommitténs I rapporterexperter som

för hälsa ekonomiskbehandlas viktiga risk- och friskfaktorer såsom
miljö olikatrygghet, arbetslivsfaktorer, relationer, fysisk ochsociala

psykiskfaktorer levnadsvanor. Vidare harförknippade medärsom
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Ävenhälsa, skador,hudcancer, allergier och STD behandlats. underlag
bam-målgrupper och äldreungdom, och invandrare har tagitsom som

fram. dessaUtöver har den nationella strategin ochexpertrapporter
sakkapitlen hämtat underlag från såsomkällor internationella häl-
sopolitiska måldokument, analyser sjukdomsbördan i Sverigenya av
och remissynpunktema på vårt första betänkande. En redovisning av

och det övriga underlagsmaterialet sker i avsnitt 1.3.rapporterna
tredje och sistaDet i arbetekommitténs redovisa deärsteget att

samlade förslagen och bedömningarna nationella folkhälsomål ochom
strategier. Vi räknar med detta skall ske i kommitténs slutbetän-att
kande avlämnas tidigt under hösten år 2000. blir därefterDetsom avses

fråga för regeringen bedöma hur fortsattadet arbetet skall bedri-atten
vas.

Inriktningen under steg tre

Planeringen det aktuella betänkandet skall sändasärsteg tre attav nu
på remiss till slutet februari år och de preliminära2000 målenut attav

och strategierna föreslås i betänkandet skall bearbetas och revide-som
under våren under hänsynstagande till vad remissinstanserna anförras

och med beaktande ytterligare underlagsmaterial vi att taav som avser
fram.

Kommittén påbörjade under år arbete med kartläggning1998 ochen
analys folkhälsoarbetet i den offentliga sektorn. kartläggningDennaav

omfattar myndigheter andra aktörer30 och på den natio-änsom mer
nella nivån avslutas under våren 2000. Kartläggningen förutsesåravses
bli flera viktiga underlag gäller arbetetdet med formuleraett när attav
slutliga förslag till mål och strategier och definiera rollernärmareatt
och inom hälsopolitiken och folkhälsoarbetet. Andra underlagansvar

planeras fram och få funktion gälleratt tassom som avses samma
landstingens och kommunernas folkhälsoarbete och samverkan mellan

Ävendessa aktörer. organisationemas, folkrörelsemas, folkbild-
ningens, näringslivets funktioneroch massmedias och roller i folk-ett
hälsosannnanhang Därtillbelysas tänker kommittén ocksåattavses
behandla frågor utbildning forskningallmänt och medom mer om
inriktning folkhälsofrågoma.på

Regeringen har överlämnat tydligare roll för hälso-utredningen En
och sjukvården i folkhälsoarbetet ochSOU 1997:119 remissyn-
punkterna förslagetpå till kommittén beaktande utredningsarbetet.för i

särskild arbetsgruppEn har etablerats för belysa ochhälso- sjukvår-att
dens roll folkhälsosannnanhang.i Gruppen lämnaett rapportavses en
med förslag under våren år 2000.
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folkhälsokommittén överläm-till NationellavidareharRegeringen
tobak,Handlingsplanenutarbetade motFolkhälsoinstitutetdennat av

indirektförbudEG-direktivetbehandlar motdelardeexkl. omsom
hand-sammanställningen överochremissvarentobaksreklam, samt

samband medimaterialetbeaktaKommitténlingsplanen. attavser
slutbetänkandet.iförslagkommande

belysadelsuppgiftmedarbetsgrupp atttillsattharKommittén en
behovochsituationfunktionshindradeochkroniskt sjuka avpersoners

kritisktdelssjukdomsförebyggande insatser,ochhälsofrämjande
Även dennahandikappsynpunkt.frånolika förslagkommitténsgranska

våren.underlämna rapportenavsesgrupp
arbetetutredningsstegenallaunderfinnskommitténTill tre av

folkhälso-analysekonomiskförrådgivandeknuten expertgrupp aven
arbetetkommittén ivägledauppdrag ärExpertgruppens attinsatser.

analyserfinansiellaochsamhällsekonomiskagenomföramed avatt
skallsidakommitténsfrånförslagkonkretaHurfolkhälsoinsatser.

direktiv. Ikommitténsframgårekonomiska kravvisavihanteras av
utgångspunktmeddiskussionföraskallkommitténdessa att enanges

1994:23Dir. prövaperspektiv attsamhällsekonomiska attsamtfrån om
år 2000Under våren expertgruppengäller.åtagandenoffentliga avses

kostnadereffektervärderamedi arbetetsärskild roll att avfå resp.en
olikairesursutnyttjandetstrategier såmål ochtill attförslagolika

möjligt.effektivtbli såkaninsatser som

processinriktade arbetetDet

dessaformer. Enolikafleraarbete harprocessinriktadeKommitténs av
folkhälsosyn-viktiga frånidebattskriñer ärutarbeta ämnenär att som

med-ochkonferenseroch attseminarierordnapunkt. En är attarman
politi-träffatredjeandra. En är attordnaskonferenserverka i avsom

folkhälso-överläggningariaktöreroch andratjänstemänker, om
degällerdetrollsärskildhar närordförandeKommitténsfrågoma. en

funktionerna.två senare
publiceraochutarbeta sär-fortlöpandebeslutatKommittén har att

betydelseämnesområdenolika storbelyserdebattskrifterskilda avsom
bred ochtillstimuleraskrifternaSyftet med är attfolkhälsan.för en

antalmedverkarskriñemafolkhälsoområdet. I ettinomlivaktig debatt
inomuppfattningsinredovisarförfattareengageradeochkunniga som

publicerat1997sedan höstenharKommitténområde.aktuelltvisstett
föl-harbilagautförligt i 5redovisasdebattskrifter. Dessasju mersom

jande titlar:
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Arv miljö Hur påverkas hälsan-
Tillitsbristsjukdomar ellerMyt verklighet-
Svensk alkoholpolitik Välmotiverad eller förlegad-
Tobaken Folkhälsans fiendestörsta-
Gammal och frisk äldres hälsaom-

god hälsaEn socialt privilegiumett-
Sjuk eller frisk i själen på psykisk ohälsaom synen-

Kommittén fortsätta arbetet medatt publicera debattskriñerattavser
under åräven 2000 och ordna flera konferenseratt med temanegna

från det aktuella betänkandet medverka i konferensersamt attnu om
folkhälsomål och strategier för uppnå målen. Utöver dettaatt avses
kontakterna med politiker, tjänstemän och andra aktörer intensifie-att

under år 2000.ras

Remissarbete avseende WHO:s hälsopolitiska målm.m. nya

Regeringen beslutade i juni 1997 särskilda tilläggsdirektiv till kom-om
mittén följa det pågåendeatt arbetet med revidering hälsopolitiskaav
mål och strategier inom WHO:s europaregion Kommittén harm.m.
arbetat i enlighet med direktiven delta i remissarbetetatt medgenom
målen och medverkat vid fastställandet målen i september 1998.av
Kommittén har också medverkat tillsammans med Socialdepartementet,
Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen vid utarbetande folder påav en
svenska de målen.om nya

1.3 Underlagsmaterial

1.3.1 Inledning

De preliminära mål och strategier läggs fram kommittén isom av
betänkandet har hämtat inspiration och faktaunderlag från många käl-
lor. inspirationskällaEn de olika hälsopolitiskaär dokument harsom
antagits under de åren WHO, EU och enskildasenaste länderav som
Storbritannien, Danmark och Norge. detNär gäller faktaunderlag har
kommittén själv tillsatt och fått underlag från 12 olika arbetsgrupper
med har arbetat underexperter hösten 1998 och våren 1999 medsom
inriktning på viktiga risk- och ñ-iskfaktorer för hälsa, särskilda hälso-
problem och vissa målgrupper. Kommittén har också tagit del av nya
beräkningar sjukdomsbördan i Sverige har gjortsav som av en
forskargrupp vid Karolinska Institutet. Till detta kommer synpunkter
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underlag i forminriktningsbetänkande,vårtpåfrån remissinstansema
medbeslututredningaravslutade samtellerpågående nyssav
ochregeringenfattatsharfolkhålsoområdettillanknytning avsom

redovisadei denfrågornaförviredogöravsnittetriksdagen. I nu
utredningaravslutadepågående ellerförutomordningen m.m. somnyss

betänkandet.tillsärskild bilagaredovisas i en

folkhälsostrategierutländskaaktuellaNågra1.3.2

Inledning

hälsopoli-exempel påredovisadesinriktningsbetänkandekommitténsI
Storbritan-Finland,EU,WHO-Europa,strategier frånochmåltiska

harStorbritannienochWHO-EuropaBådeoch USA.Hollandnien,
mitt ibefinner sigEUochstrategidokumentförnyadeframdärefter lagt
ocksåharDärutöverfolkhälsoprogram.fram ett nyttatt taprocessen

avsnittetstrategidokument. InationellaochDanmark Norge presenterat
kortfattat.ländernämndaochWHOstrategier frånochmålredovisas

europaregionenHÄLSA hälsostrategi förWHO:s förnyade21 -

för alla-stra-Hälsa1984fastställde årWHOEuroparegionen enav
jäm-fokus påsärskiltmål ochhälsopolitiskamed 38regionenförtegi
Medframgång.måldessablevinspirationskällahälsa. Somilikhet en

strategierhälsopolitiskanationellautveckladespilotlandFinland som
exemplet.följdeeuroparegionenutanförländeroch även

påbörjade1996-97under årenstrateginutvärderingEfter aven
organisatio-förvägledninghälsostrategimedarbetetWHO somen ny

september årImed 2020.årochtillarbetemedlemsländernasochnens
alla"-förHälsaförnyadedenimedlemsländerna Europa1998 antog

21. vägledande förMålen ärHEALTHeuroparegionen,strategin för
hälsa.människorsmiljoneromfattaroch 870länder51

hömpelareFyra

syften,mål,gällerhömpelareHÄLSA kring fyrauppbyggd21 är som
slutmålvaraktigtförstadet ettstrategier. Förgrunder ochetiska anges

fullasinmöjligheterinneboende poten-sinauppnåhelt kanallaatt-

RegionWHOfor the EuropeanaII policyHealth forTheHealth 21WHO. --
21" Copenhagen 1998.48/10.EUR/RCthe Century.for21 Targets
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tial till hälsa. Vidare redovisas två syften, dels främja och skyddaatt
människors hälsa hela livet, dels minska förekomstenatt degenom av

sjukdomarna och skadorna,stora och lindra det lidande de förorsa-att
kar. Hälsa 21 värdemässiga och etiskatre grunder: hälsaanger som
mänsklig rättighet; jämlikhet i hälsa och solidariskt handlande mel-ett
lan och inom alla länder och deras invånare; delaktighet och föransvar
individer, institutioner och samfund för fortsatt hälsout-grupper, en
veckling.

Med dessa mål, syften och etiska grunder bas fyrasom anges
huvudstrategier: multisektoriella förstrategier komma hälsansatt
bestämningsfaktorer och säkerställa användningenatt hälso-av
konsekvensbedömningar; och investeringar med utfallprogram som
fokuserar på folkhälsan vad hälsoutveckling och klinisk vård;avser
integrerad familje- och grannskapsbaserad primärvård, stöds ettsom av
"lyhör-t sjukhussystem; för hälsoutveckling baseras påen process som
delaktighet och berörda för hälsa hemmavid, i skopartnersengagerar
lan och på arbetsplatsen, i lokalsamhället och på nationell nivå och som
samtidigt främjar beslutsfattande, genomförandegemensamt och
ansvarstagande.

Indelning målen blockiav

De 21 målen indelade iär block:sex

Säkerställa jämlikhet i hälsa solidariskt handlande0 2 mål,genom
handlar internationell solidaritet i hälsa och minskade häl-som om

soskillnader i det landet.egna
Bättre hälsa för alla i europaregionen 3 mål, omfattar0 barns,som
ungdomars och äldres hälsa.

förebyggaAtt och kontrollera sjukdomar och skador 4 mål,0 med
inriktning på förbättrad psykisk hälsa, minska såväl smittsammaatt

icke-smittsamma sjukdomar minska skador till följdsom samt att av
våld och olycksfall.
Multisektoriella strategier för skapa hållbar folkhälsa0 att 5en
mål, frånspänner säker och fysisk miljö, hälso-som tryggen

levnadsvanor, till minska skadorna alkohol,att narko-sammare av
tika och tobak. Till detta block räknas också hälsofrämjande
vardagsarenor skolor, arbetsplatser och företag, städer ochsom
kommundelar m.fl., liksom alla samhällssektorer haratt ett eget

för bidra till positivatt hälsoutveckling.ansvar en
En hälsosektor producerar hälsa 4 mål. framhållsHär0 som att
integrationen inom hälsosektorn måste förbättras, stymings- och
kvalitetsaspekter, hållbara fmansieringssystem, likvärdig tillgång till
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främjaochbevarafärdigheter ipersonalensutvecklavård och attatt
hälsan.

stödjerförändringargenomföraförmekanismerochPolicies att som0
påliggerTyngdpunktenHÄLSA mål.genomföras 3kan21att

hälso-isamarbetspartnersmobiliserakunskap,ochforskning att
viljeinriktningmarkerapolitisktslutligenocharbetet genomatt en

enskildai dealla"-programförHälsagenomföraförstrategier att
medlemsländerna.

detFördimensioner.kringuppbyggdasedani sin treMålen är tur
andraför detdöd,värdigtillbefruktningenfrånlivscykeln,första en

arbetsliv,skola,vardagslivetstredjeför detoch somarenorgenus
hälsajämlikhet iskalldimensionerallaboende I genom-vara enetc.

delmål.antalhörhuvudmålen störreTill de 21 ettröd tråd.gående
kvantitativtmålenföljaförbundit sigharMedlemsländema att upp

Efterindikatorer.statistiskarutininsamlade60-talårefter etttre genom
kvalitativtsåvälutvärderasmålenskallårytterligare somtre

till WHO:sskall inrapporterasuppföljningenförstakvantitativt. Den
från 2005-2000.2 varierarhorisontårharMålenEuropakontor år som

2020.
Natio-ochSocialstyrelsenmedtillsammansharFolkhälsoinstitutet

1999under årregeringenfråni uppdrag attfolkhälsokommitténnella
WHO-målen för Europa.dekännedomspridaochöversätta nyaom

folkhälsoområdetpålegitimitetmedEU aktör-

införandetoch1992årMaastrichtfördragetdet s.k.med enoch avI
gemenska-europeiskafick dentraktatifolkhälsa EU:sartikel 129 om
artikel 129Medanhälsoområdet.påkompetensoch legaltydligpen en

folk-påstimulansåtgärderolikamöjligheterEU ageraatt genomgav
folkhälsanförbetydelsefulla faktorernadeliggerhälsoområdet, så mest

kapital,märmiskor,förrörlighetemagrundläggande fria varordeinom
utsträck-hör idetTill storstruktur.inreEU:soch tjänster senaresamt

sysselsätt-ochjordbruks-livsmedels-,miljö-,alkohol-,tobaks-,ning
ningsfrågoma.

artikel-omformuleradochharmaj 1999med denoch 1Från nyen
folkhälso-påför EU:si kraftbenämnd 152 trätt engagemangnu -

markeringklartolkasformuleringen kanområdet. avDen ensomnya
denkanSamtidigtställning.folkhälsofrågomasförstärkning aven

möjligenprotection""healthuttryckettillknytsexemplifiering som

2 1999.Florence,EUR/RC49/Rl0,WHO/Euro:



54 Uppdrag, underlag och syfte SOU 1999:137

uppfattas innebördsnävare folkhälsoartikeln tidigaresom en arti-änav
kel 129 enligt Maastrichttördraget. finnsDet också inslag för-av en
skjutning klassisk hygien,mot där bl.a. galna ko-sjukan ochmer
besläktade tödoämnesrisker utgångspunkter.är Det sociala folkhälso-
perspektivet inte särskiltär starkt markerat. Det finns också formule-
ringar rådet stärkt ställning på bekostnad de enskildasom ger en av
medlemsländerna kan antyda framtida harmonisering reglersom en av
och lagstiftning inom folkhälsoomrâdet. Därigenom kan förstaett steg

för förtaget öppna bindandeatt vägen EU-direktiv på folkhälso-vara
området. Amsterdamsfördraget innebär också EU-parlamentetsatt
ställning stärks, vilket folkhälsofrâgomagör sannoliktatt kommer att
uppmärksammas mer.

F olkhälsøprogrammen

Genom beslut mellan EU-kommissionen, EU-parlamen-gemensamma
och Ministerrådet påtet basis artikel enligt129 Maastrichtfördragetsav

lydelse, fortsatte de tidigare inrättade motprogrammen cancer,
HIV/aids och andra smittsamma sjukdomar. Nya tillkom förprogram
hälsofrämjande, narkotikaprevention, hälsoövervakning, skador, miljö-
relaterade sjukdomar och sällsynta sjukdomar.

Arbetet inom de olika folkhälsoprogrammen har vidgat kontakterna
för Sverige med Änandra europeiska länder påtagligt. så länge kan
bara Åtminstonepreliminära slutsatser dras. på två områden, fysisk
aktivitet och hälsofrämjande insatser för äldre, så har initiativen inom
EU bidragit till särskilt lyfta fram dessa frågoratt i Sverige.

E Uzs jordbrukspolitik och folkhälsan

EU:s jordbrukspolitik CAP Common Agricultural Policy detär-
ekonomiskt områdetstörsta och för 50närmare procentsvarar av
utgiñerna. Ursprungstanken med CAP komma tillrätta medatt ettvar
grundläggande behov för folkhälsan, nämligen säkra tillgången tillatt

för alla medborgare ochmat säkra sysselsättning och inkomst för jord-
brukare. Med tiden har effektema gradvis förändrats. Sub-systemetav
ventioner till tobaksodling och vinodling. Pris- och kvalitetsgaran-ges
tier finns inom kvotsystem för frukt ochett grönsaker. riktatEtt sälj-
främjande stöd lämnas till bl.a. feta mejeriprodukter mjölk och smör.
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betydelse kon-CAP:shälsokonsekvensbedömningsvenskI aven
med hålsointres-konfliktdirektitobakssubventionema stårattstateras
hälsointressena,motverkargrönsakerochfruktkringreglernaattsena,

det kom-priserna påökarförstörs,produktertjänligatillleder somatt
står ikonsumtionen. Detta motsats-dämparochmarknadenpåutmer

förespråkarkostrekommendationergenerellatill deförhållande som
ekonomiskthårdastslårochgrönsaker motochfruktintagökat av

påochmjölkfetfå smörförSubventionema utattgrupper.svaga
kon-påpådrivandeverkarskolor,förskolor ochbl.a.tillmarknaden,

förhållandeikonkurrensneulralaoch intefettsumtionen ärmättatav
inte habedömdesVinsubventionernaalternativ.andratill magrare

medinom EU,hälsosituationeneffekt påavgörandeomedelbartnågon
världsmarknadengäller påövrigtireglerochtill dehänsyn somramar
jordbrukspolitik,EU:sreformeringområde. Genomdettainom aven

hälsovänligijusteringarvissaharAgenda 2000,förbl.a. inom ramen
ocksåförsDiskussionergrönsaker.ochgäller fruktvadortsriktning

konkur-mejeriprodukterochför mjölksubventionerna mergöraattom
fetthalt.tillmed hänsynrensneutrala

för SverigefågorviktigaalkoholochTobak -

imedlemsländernahar storsåmarknadeninreden s.k.gällerVad
exempelsådant ärEtttill EU.regleringenöverlåtitutsträckning

det EG-slutligtjuli 19986tobaksvaror. Den antogsreklamförbud mot
tobaksreklamindirektochdirektförbjuder98/43/EGdirektiv som

skalltobaksponsring förellerreklamformVarjehela EU.inom av
iimplementeratsskall hadirektivetochgemenskapen,förbjuden ivara

fårMedlemsländerna2001.juniden 30lagstiñningnationell senast
iförbjudamedårytterligare attbehovviddock ett annonservänta

undantagsfall och påsponsring. Imed förbudåroch två motpressen
verksamheterelleri frågavillkor kanvissa somevenemangomman

i For-motortävlingart.ex.nivåvärldsomspännandeorganiseras på
framdockår,ytterligare senastövergångstid på tremel tillämpal en

införaplanerarStorbritannien attoktober 2006. Iden l mant.o.m.
1999/2000.årsskiftettillredanreklamförbudet

talanväcktTyskland har motmedlemslandochföretagFlera ett
dom-underkraftdock iförblirDirektivetEG-domstolen.tilldirektivet

nationellt.implementerasalltsåoch skallärendetprövningstolens av

of the EU3 Health AssessmentImpactHealth,PublicInstitute ofSwedishThe
Stockholm 1997.1997:36,PolicyPolicy,Agricultural report
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frågaI alkohol harså Sverige uppgörelse undantag medom en om
EU vad gäller Övergångs-begränsningar i införsel och försäljning.
reglerna gäller till den juli1 2000.

E U:s framtida folkhälsoprogram

De nuvarande folkhälsoprogrammen löper i och med år 2000. Kom-ut
missionen har utarbetat underlag för samlat framtida folkhälso-ett ett

baserat på huvudområden:treprogram,

System för följa hälsoutvecklingen.att0
Alarmfunktion för snabbt kunna på elleratt återvän-0 reagera nya
dande hälsohot, galna ko-sjukan" och TBC.tsom ex
Åtgärder riktade hälsans bestämningsfaktorermot hälso-0 genom
främjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Förslaget har i princip antagits Hälsoministerrådet och skallav provas
EU-parlamentet inom för den beslutsprocessen.av ramen gemensamma

Sverige stöder i princip den föreslagna inriktningen. Därefter vidtar
inästa handlar budget,steg organisation inomprocessen som om

kommissionen och hur medlemsländerna skall få inflytande över
genomförandet det programmet.av nya

Storbritannien

När den labourregeringen tillträdde år 1997 inrättades särskildnya en
Årministerpost för folkhälsa. 1998 publicerades tydligt jämlikhets-en

inriktad nationell folkhälsostrategi "Our Healthier Nation A- -
Health,Contract for bl.a. starkt förespråkar samverkan mellansom

olika för nå resultat. Strategin följtsharparter handlingsplanatt av en
Nationår 1999 "Saving lives: Our Healthier för förbättra allasatt-

hälsa och särskilt de ställdas. Handlingsplanensämst fokuserad påär
de fyra orsakerna till förstörsta tidig död med mål skallsom vara upp-
nådda till år 2010:

Cancer: minska dödligheten i åldrarna under 75 år med minst0
20 procent.

4 Our Healthier Nation ContractA for Health. Green by Secretary ofpaper-
State for Health;The Stationery Office, UK July 1998.
5Saving lives: Our Healthier Nation White by Secretary of forStatepaper
Health; The Stationery Oñice, UK July 1999.
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dödlighetenminska i åldrarnaHjärtats kärlsjukdomar och stroke:0
under med minst 4075 år procent.

dödsfallen sjunker med minstOlycksfall: minska olyckorna så att0
minstoch allvarliga skador med 1020 procent.procent

självmord fastställdai ochPsykisk ohälsa: minska dödligheten0
skador med minst 20 procent.

åtföljs bety-denbrittiska handlingsplanen unikDen är attgenom av
förbättrapund fördande Sammanlagt miljarder21 satsas attresurser.

förverkliga olikakunna defolkhälsan, öronmärkta belopp förmed att
byggerhandlingsplanen påföreslås. Genomförandetinsatser ensom av

miljömässiga insatser åsociala, ekonomiska ochkombination enaav
beslut sinförmåga fattasidan och tilliten till märmiskors att egenom

regeringen aviseratharsina familjers hälsa. På nationell nivåoch att
utbildningsområ-insatser påi hälsa skall minskasojämlikheten genom

kom-bostadsområden, för bättreförbättrade villkor i arbetslivet, idet,
triangel-miljö. skall läggasmunikationer och Grunden ettgenom

samfundochmellan medborgare, kommunerpartnerskap
communities och regeringen.

tillförebyggbara orsakenframhålls den enskiltRökning störstasom
för och samlevnad, dro-dålig hälsa, prioriteras ocksåinsatser sexmen

förebyggalivsmedel, vattenfluoridering ochalkohol, säkra attger,
smittsamma sjukdomar.

sektorsövergripandevid lokalagenomförandet fästes viktI stor
hälsoförbättringaromorienteras såHälso- och sjukvårdeninsatser. att

del vårdenintegrerad detför första gången någonsin, blir av somen
satsning lokalt på s.k.skall särskild sjuårigåstadkomma. En görs

finnsbryta de barriärerHealth Action HAZ, förZones att somner
medborgerliga tjänster. tvåmellan tillhandahålla Iolika sektorer för att

etablerats. En HAZoch har HAZomgångar, år 1998 år 1999, 26 är
samlingenhet,ingen eller administrativ ärutan geogra-en avegen ny

Blandmed likartad struktur.Authorities,fiskt sammanhängande Local
mellan 000folkmängden 180redan etablerats varierarde 26 HAZ som

mestadels urbana områden.imiljoner människor och de ligger1,5-
utbreddbl.a. ohälsanFörutsättningarna för bilda HAZ ärär attatt en

träffas mellanskallöverenskommelseoch området nedgånget. Enäratt
liksominblandade arbeta sektorsgränsema, attöverparter att enasom

behovsbedönmingar. Försöken med HAZefterarbeta lokalaattom
utveckla s.k. lärandelokaltlöpande led i strateginutvärderas attettsom

organisationer följa indikatorerbygger påUtvärderingen äratt som

Health Findings fromdiñerenceAction Learning makeZones: to aa -
nationaland proposals forpreliminary review of Health Action Zones a



Uppdrag, underlag .syfte58 och 1999:137SOU

kopplade till insatserolika och inte hälsoeffekterdemätaatt som anges
i slutmålen för 2010.

På den nationella organisatoriska ombildasnivån det nuvarande
Health Education Authority till Health Development Agency, meden
uppgift höja nivån och kvalitén folkhälsoarbetet. Andra inslag iatt
handlingsplanen folkhälsoutbildningama,öka förbättra informa-är att
tionen folkhälsans utveckling och bestämningsfaktorer liksom attom
främja folkhälsoforskningen. Avsikten också etablera särskildär att en
utvecklingsfond för folkhälsa.

Danmark

Danmark har omfattandeI utrednings- och utvecklingsarbeteett ägt
sedan det i början 1990-talet blev uppenbart utvecklingenattrum av av

den danska medellivslängden för både kvinnor och mindremän var
för jämförbara länder. Enligt OECD:s hälsostatistikängynnsam

HealthOECD 1998 medellivslängdenData år 1970 för danskavar
kvinnor femte främstaden bland i15 länder Europa i dag EU-ländema

Åroch Norge. 1996 intog de danska kvinnorna 16:e och sista plats. I
absoluta tal ökade medellivslängden dock med från2,1 år, till75,9 78,0
år. De danska år låg på fjärde plats1970 med 70,8 år,männen som
hade fallitår 1996 tillbaka till och sista plats med15:e 72,8 år,näst
dvs. ökning med 2,0 år i absoluta tal.en

majI 1999 presenterades 10-årigt Folkesundhetsprograrn förett
1999-20087perioden Programmet består sammanlagt mål,17 medav

de två inledande målen Längre liv med högre livskvalitet ochom
Social jämlikhet hälsai överordnade de övriga. finnsDärutöversom
fem mål för riskfaktorer tobak, alkohol, kost motion, överviktstor
och trafikolyckor, mål för vardera åldersgruppema barn, ochtre unga
äldre, och fyra mål för vardagsmiljöema grundskolan, arbetsplatsen,
lokalsamhället och hälso- och sjukvården. Avslutningsvis innehåller

strukturmål för samarbetet mellan amtskommuner,programmet tre stat,
kommuner forskning och utbildning.samt,

Målen inte formulerade inriktningsmål. medlen förVadär attsom
uppnå målen beträffar, så talas i högre grad tidigare skärptaän om

tobaks-regler och alkoholkonsumtionen. samladFörutommot en mer
hälsopolitik, riktade insatser, genomförande med väl anpassadeutgör

evaluation. A submitted the of Health,Department by theJune 1999report to
National Evaluation Team Stencilrapport.
7 Sundhetsministeriet. Regeringens folkesundhedrprogram Køben-I 999-2008.
havn 1999.
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professionaliseringmetoder och utveckling, ökad destöd till och
bärande redskapen målen. på statlig nivå förför uppnå Ansvaretatt att
genomföra regeringen. skallvilar på Programmetprogrammet ytterst
utvärderas inriktning på varje enskilt mål och2001 och dels med2005,

redovisas idels utifrån helhetsperspektiv. Utvärderingarna skallett
samband uppfölj-hälsoministems redogörelse och 2006 i med2002

folk-ningen amtskommunemas och kommunernas gemensammaav
hälsoplanering.

Norge

ochnorska folkhälsostrategin består rad och tid inne-Den överenav
generelltsammanhållna dokument. lades tillhåll grundenI Norge ett

Helse-folkhälsoarbete 1987/88proposition redangenom omen
helseplan St.meld 41/ 1987-88,politikken 2000 Nasjonalårmot nr-

for alle NOUföljd år 1991 utredningen Flere gode levnadsårav
proposition till Stortinget,ledde bl.a. i sin till1991:10. Den tur en

forebyggende arbeit St.meld.Utfordringar helsefremmende ochi
pekades vilket37/ 1992-93. antal huvudområden för insatserEtt ut,nr

utarbetades förledde till nationella handlingsplaner förebyggaatt att
belastningsskador, olyckor skador, allergi och inomhus-och astma,
klirnatsjukdomar.

följde aktionsprogram för och hälsa förutomSenare Barnett som
huvudområdena också dendet inbegrep de nämndaatt togtre uppnyss

psykosociala hälsan. från aktionsprogrammetErfarenheterna Bamom
hälso-och hälsa visade det i arbete detkommunernasatt somvar

primärt förankras.främjande och sjukdomsförebyggande arbetet måste
utredningensärskild kommitté för kvinnors hälsa lade 1999 framEn

hälsovill-där livs- ochKvinnors helse i 1999:13,Norge NOUom
kvinnorför 40-åriga, och funktionshindradekor äldre, invandrar-unga,

har belysts.
utveckladesfolkhälsoarbetetYtterligare dimension det norskaen av

Ävenhälsoskydd helsevem.inom för miljöinriktatett omramen
betydelse förövertygelsen kommunernas grundläggandestark omvar

tecken kommunernafolkhälsoarbetet i fanns flera påNorge, så det att
Initiativ därför till folk-själva inte prioriterade dessa uppgifter. togs en

kommunernahälsoutredning för folkhälsoarbetet i Detstärkaatt er-
bruk for alla NOU 1998: 18.

folkhälsoarbetetfilosofi läggs till grund för "detDen nyasom
kontrollera den situatio-betonar vikten delta, bemästra ochatt egnaav

avlösa situationoch låta initiativochatt somnen engagemang en
doku-filosofi bygger påpräglas maktlöshet. Grunden för dennaav
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från lokala utvecklingsprojekt. Utredningen definierarmentation raden
folkhälsoarbete totala insats för vidmakthålla,samhällets attsom

ligger nödvändighetenförbättra och främja folkhälsa. dettal attav
stärka värden enskilda individen och möjligheterden gruppersom ger
till delaktighet, solidaritet, bemästring och kontroll sittöveransvar,

liv den situationen.ocheget egna
jämförelsevisLiksom Danmark redovisar negativNorgeäven en

länder uppvisarhälsoutveckling. jämför globalt med deNorge sig som
medellivslängd. norska kvinnor år hade denhögst Från 1960 nästatt

medelåldern tredje längsta i världen, så harlängsta och norska denmän
sjunkit till tionde plats för kvinnornaplaceringen 30 år år 1990senare

har kvinnoroch nionde för alla åldersgrupper norska 30Imännen. pro-
högrehögre dödlighet japanskor och norska 20än mäncent procent

viktigadödlighet japanska Utredningen pekar på några särskiltän män.
förutsättningar för folkhälsoarbetet bl.a. attsom

det inriktas nutidens problem,måste på0
det för dem med hälsabehovsbaserat till förmånmåste sämst0 vara
och kan dra insatserna,nyttamestsom av

välfärdstraditionen den iden norska också utgör största0 resursen
folhälsoarbetet, och

motiverade.de professionella yrkesutövama äratt0

prioriteringsgnmdemabruk for alle problematiserasI Det genomer
tydliggöra blir styrande vid olika val. Vadvilka värderingar äratt som

viktigast förbygga Arbetsoförmåga, åldrande eller for tidig dödatt -
värden fetskall framtida hälsa andra godHur awägas ätamot men-

alkohol vi det gäller ställadricka solidariskaetc Hur är när attmat,
minskapå restriktioner ifråga rökning för riskenattt.ex. attupp om

drabbas vi tillräckligtnågra tobaksrelaterade sjukdomar När vetav
underlaget för kallamycket för vidta insatser hur hållfast är attatt -

finnstill mammograñundersökningar Jämlikhet i hälsaalla kvinnor -
åtgärderna handlartill utjänming viktigastedet vilja De attomen

samtidigt beskrivautjämna livsvillkoren. det ihop NorgeGår att som
litet och medborgarnaland med små sociala skillnader övertygaattett

ifortfarande mellan fattiga och rikadet skillnader ävenäratt storaom
europeisktskillnaderna i någotNorge och ökar snabbare än annatatt

land
stimulera tillSjälva metodiken kring prioriteringsgmndema är att

minskadiskussioner lokalt färdigaoch inte några Föratt attsvar.ge
dels tillhälsoskillnaderna förordas strategi med insatser riktadeen

arbetsliv och skola, till särskilda barn och ungdom,dels grupper som
äldre, minoriteter, invandrare, ochvissa kvinnogrupper, samersvaga
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funktionshindrade. tillgänglighetGenom lokalisering, och arbetssätt
kan hälso- ochockså sjukvården bidra till utjämna hälsoskillnader.att

folkhälsoarbetetI strategin för utveckla lokala i kandet Norgeatt
fyra hömpelare identifieras:

Mobilisera politisk vilja ledarskap i samhället.och0
folkhälsoarbete det fungerarKommunernas organiseras så tvär-att0

sektoriellt.
Frivilligsektom tilldelas roll.betydande0 en
Empowerment0

Några sammanfattande iakttagelser

återfinns tydligaSåväl i Danmark i Storbritannien spår WHO:ssom av
Hälsa för alla-policy. den danska strategin målstrukturen i högI är
grad grundad efter WHO-modellen och anpassad till den hälsoutveck-
ling brittiska strategin koncentrationDen WHO-ägt ärsom rum. en av
modellen till sjukdomar folkhälsoproblem dende och försom svarar

andelen för tidig död. utvecklingen ihar jämförelse-I Norgestörsta av
vis grad påverkats internationella utvecklingenden hälso-större av av
främjande insatser och traditioner.egna

brittiskaDen strategin uppvisar den tydligaste politiska profile-
ringen. strategiarbetet bedrivits kontinuerligt,Norge har med komp-I
letterande underlag från och kopplingar till miljösidan, ochhälso-

särskildasjukvården och utvecklad belysning befolkningsgrup-en av
behov och villkor.pers

lokala perspektivet framträdande i alla länder, tyd-Det allraär men
ligast i där den lokala samhällsutveckling basen. DanmarkNorge Iär
bygger genomförandet samverkan mellanpå rollfördelning och stat,en
amtskommuner och kommuner. Storbritannien individen rollI ges en
för förbättra hälsan och samfund ochlikvärdig med kommuneratt
staten.

Genomförandestrategi: Storbritannien bygger genomförandet påI en
samlad multisektoriell jämlikhetsstrategi till vilken kopplas rad olikaen

ekonomiskainsatser särskild folkhälsominister, betydandesom en
resurstillskott och förstärkningar för folkhälsoarbetet.organisatoriska

brittiska strategin helt unikDen framstår i detta avseende som genom
de ekonomiska administrativa integrerats i f11ll-och kopplingar attsom
följa och genomföra handlingsplanen. Danmark skall särskildaI
aktionsplaner finns uttalat tvärsektorielltgenomföras och det ett

mobilisering politiskdepartementsansvar. framhålls särskiltI Norge av
ledarskap.vilja och
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från arbetsgrupper1.3.3 medRapporter experter

Inledning

Kommittén bedömde under betänkande med prelimi-våren 1998 att ett
folkhälsomål och strategier bör på fördjupat analys-baserasnära ett

olikamaterial byggstenar bör finnas med i måldokument.ettom som
Kort uttryckt handlade det få tillgång till underlag för kom-att ettom
mitténs ställningstaganden det prioritera mellan olikagällernär att
riskfaktorer, friskfaktorer, sjukdomar, strategiermålgrupper och etc.
med avseende det nationella delpå måldokumentet. dettaEn stor av
arbete inomansågs kunna särskilda arbetsgrupper. Värdetgöras attav
inrätta arbetsgrupper detta slag låg enligt kommittén inte enbart i attav
kommittén fåpå så ktmde tillgång till fördjupat beslutsunderlag,sätt ett

också i relativt inom skilda sektorerantalutan att ett stort personer
kunde i arbetet med formulera hälsomålnationella ochattengageras
strategier. fördel gäller åstadkommaDetta sågs det sånär attsom en en
stark förankring möjligt måldokumentet.som av

Övergripande synpunkter inrättande arbetsgrupperpå av

formuleraFör kommitténs uppgift nationella folkhälsomål medatt
syfte minska hälsoskillnadema, detansågs nödvändigt betonaatt att
risk- och friskfaktorer eftersom det primärt dessa kan påverkasär som
via politiskt beslutade åtgärder inom olika sektorer samhällslivet.av

fokusering förDenna på bestämningsfaktorema ohälsa/hälsa kom-såg
arbetsgruppenmittén lämplig i flertalet fall inrättandevidsom av

detawägning gjordes farms fall där risk-Den ochattsom omvar
fiiskfaktorema oklara med avseende effekter sjukdomarpå ochvar
skador eller där farms hälsoproblemenandra skäl betona direkt,att
borde arbetsgrupper istället bildas utifrån hälsoproblem.

Kommittén beslutade det gäller risk- och friskfaktorer för hälsanär
inrätta arbetsgrupper följande faktorer: Ekonomisk för-med bas iatt

sörjning, arbetslivsfaktorer, sociala levnads-miljöfaktorer, relationer,
med betoning dels tobak, alkohol, narkotika och läkemedels-påvanor

beroende, dels fysisk aktivitet, solvanor och kultur fritid.mat, resp.
gällerdet hälsoproblem bestämdes psykisk ohälsa skulleNär att

Ävenförgrund arbetsgrupp. andra hälsoproblem borde enligtvara en
kommittén belysas särskilt. gäller skador, allergier ochDet STD. För
dessa hälsoproblem valdes dock inte ha några arbetsgrupperatt utan att

8 Se redovisningen risk-/friskfalctorer i kommitténs inriktningsbetänkandeav
SOU avsnitten1998:43, och 8.5.8.1
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inhämta underlag från Folkhälsoinstitutet har särskild expertissom
inom dessa områden.

Avsikten de arbetsgruppema skulle belysa sinanämndaattvar nu
områden dels allmänt, dels avseende på bl.a.med olika målgrup-resp.

fåFör samlad uppfattning hälsosituationen och risk-attper. en avmer
faktorema med avseende på särskilda målgrupper och för sättaatt
fokus bl.a.på viktiga för insatser, bestämdes särskilda tvär-attarenor
gående arbetsgrupper skulle inrättas för målgruppema barn- och ung-
dom, äldre och invandrare. arbetsgrupper avsågs i väsentligDessa
utsträckning kunskap från de arbetsgrupper hade risk-"ta över som
/friskfaktorer och hälsoproblem sina utgångspunkter, ocksåsom men

självständigt arbete.göraatt ett

Allmänna riktlinjer för arbetsgruppemas uppgifter

En allmän bakgrund för arbete har varit de riktlinjergruppemas som
lämnas i kommitténs direktiv ytterligare utgångspunkt för1995:158. En
arbetsgruppema de har kommittén iöverväganden gjortsär som av
inriktningsbetänkandet, i kapitlen detta harsynnerhet 8-10. Utöver

haft specifika direktiv för sina områden risk-attgrupperna resp.
/friskfaktorer och hälsoproblem följande:göra

beskriva bakgrund, nuläge föroch området i fråga med0 prognos
inriktning på dels förekomst fördelning i olikaoch grupper av
befolkningen, fördels effekter för individer och samhället,
redovisa kunskapsläget orsaker och påverkansmöjlig-beträffande0
heter det gäller förekomst fördelningochnär m.m.,
beskriva befintliga mål och strategier inom området irnple-samt0
mentering och effekter olika åtgärder,av
formulera medframtida mål och strategier beaktande målgrup-0 av

och utvärdering.aktörer uppföljning ochsamtper, arenor

Arbetsgruppemas underlagen Folk-de särskilda frånrapporter samt
hälsoinstitutet kommitténhar för under våren 1999. Rap-presenterats

har givits i underlagsrapporter och redovisas ivår serieporterna ut av
bilaga

Beräkningar sjukdomsbördan i Sverige1.3.4 av

vårt inriktningsbetänkande redovisades bl.a. olikaI SOU 1998:43
tekniker utgiv-för sjuklighet och dödlighet. Sedansarnrnanvägaatt
ningen betänkandet har studie gjorts analyserar sjuk-svenskav somen
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vik-våra underlag förSverige. Studiendomsbördan i är ett att angeav
därför skäl rekapituleraför målsättning. finnstiga områden Det att

betänkandet och redogöra förivad det förranågot atttogs uppav som
Sverige.sjukdomsbördan isvenska studienden nya om

insett behovetkliniska forskningensedan länge i denharMan attav
kvalitet. QALY-måttetkvantitet med dessihop livetskunna väga

för i jämförelsensåledesAdjusted Life Years harQuality använts att,
överlevnadökadbehandlingsmetoder, kunnamellan två väga mot

finns detPåbiverkningar hos enskilda patienter.ökade sätt ettsamma
sjuk-befolkningsnivån kunna ihop olikabehov påväxande vägaatt

och funktionsnedsättning.i dödlighetdomskonsekvenser termer av
kunnat jämföra olika sjukdo-vilket tidigare harmedDet mått man

varit dödligheten.i befolkningen har Dettaoch skadors tyngdmars
med stadigt sjunkande död-i taktblir dock allt mindre relevantmått en

flera olika sjukdomarökningflertalet dödsorsaker ochlighet i aven
kostnader olika hälso-jämföra förlåg dödlighet.med mycket Att

och Socialförsäkringenssjukvårdensuppträder iproblem såsom de
dessaekonomisk börda läggs påhand vilkenbokslut i förstamäter som

befolkningens livskvali-påverkarolika sjukdomaroch inte hursystem
9funktionsförmâga.ochtet

därför direkt nedbrytbartoch inteQALY-måttet friska årmäter är
nödvändigt för åtgärds-sjukdomsorsaker, vilketdiagnoser ochpå är en

Harvard School of Public Healthforskargupp vidrelevant analys. En
1990-talet mått, DALYutvecklade därför i början på ett nytt

befolkningstermer antaletiDisability Adjusted Life Years mätersom
för tidig död.funktionsnedsättning ochsjukdomsbetingadförlorade år i

Världsbanken årpubliceradesförsta studien på global nivåDen av
WHO.medsamarbeteoch har sedan uppdaterats i1993

ochFolkhälsoinstitutetInstitutet,samarbete mellan KarolinskaI ett
kalkyl sjukdomsbördanförstadet genomförtsSocialstyrelsen har aven

DALY:s." nerifrån såpåAnalysen byggsi Sverige i sätttermer uppav
föl-beräknarenligt ICD:9specificerade diagnoserden för 126att

olika åldersgrupper:jande för och kvinnor imått män

9 .Sjukvårdskostnader ochVad kostar sjukdomarnaJacobson Lindgren B.
Social-1980 och 1991.produktionsborqfall fördelat sjukdomsgrupperpå

styrelsen. Stockholm 1996.
° burden of disease. Cambridge MA:globaleds. meMurray CJ, Lopez AD,
Harvard University 1996.Press,
u .Sjukdomsbördan SverigeBacklund Diderichsen F. iPeterson en-
svensk DaIy-kalkyl. Folkhälsoinstitutet 1998:50.
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medellivslängdenåterstående imultiplicerat med denAntal dödsfall0
individen dog.åldern då

med funktionsvikt.multipliceradsjukdomvarjePrevalensen en0 av
adderasberäknade på dettasjukdomdödsfall ochFörlorade år i sätt0

tillsedan DALY:s.

ställningstagan-döljer mängddentyckas enkelMetodiken kan enmen
återstående medellivs-denkaraktär.etisk och teknisk Omden bådeav

vilkenbestämmadödsfall, måstevid varjelängden skall beräknas man
vilken skillnad mellaninkl.skall användas,livslängdtabell mänsom

inget självklartnormgivande. finnsskall Detkvinnoroch svarsom vara
densvenska studien hardenanvändas iskallvilken mennorm som

i den globalaoptimalbedömdeslivslängdstabell använts somsom
denkvinnor, vilketförför och 82,5 årstudien 80 år är näramän-

Sverige.privilegierade områdena ifinns i demedellivslängd mestsom
till vissinte räknar förlorade årfaktum gräns t.ex.Det att upp enman -

Återståenderäknas.bland äldredödsfallbetyderår75 ävenatt-
i denna studie.8,9 år80-årig kvinnamedellivslängd för är t.ex.en

förutsättersjukdomarflertaletberäkna prevalensenAtt att enav
sjukdom. svenskaDenskall betraktasdefinition vadgörs somsomav

medmedicinska diagnoserentydigastudien valde symtomtautöveratt
ibefolkningenoch besvärallergi psykiskai form värk, stortsomav

uppenbarligen påverkarintervjustudier ochantal irapporterar som
diagnosen oftadärfunktionsförmâgalivskvalitet och ärderas men

diagnostiseradmed enbartstudien valdeoklar. Iden globala att taman
sjukdom.

sjukdomsstadier påverkarochhur olika sjukdomarvärderaFör att
utvecklathälsoekonominoch livskvalitet harfunktionstönnåga meto-

ellerläkareeller panelerpatienterna självaför låta de berördader att av
likhet med denstudien har isvenskadetta.friska lekmän värdera Den

kallad ofP-tekniktradesärskild teknik personsigglobala använt av en
frisk ochfullt lmellan 0sjukdomstillstånd viktallaför att enge

sjukdomstillstånd börolikaVikmingen allvarlighetsgradendöd. avav
funktionsfönnågaochspegla bara välbefinnande äveninte utansmärta,

frånfinns tillgängliganärvarandehandikapp. beräkningar forDe som
och handikappftmktionsnedsättningpåskiljer inte tydligtWHO men

den revi-i påanvändbarastudienändå i den svenska väntansomanses
Resultatetbl.a. i Sverige.studieroch olikasion pågår inom WHOsom

förvarierar mellan 0,827studien blir vikterfor den svenska som
förschizofren psykos, 0,108för ickeAlzheimers sjukdom, 0,423

rinit.för allergiskangina pectoris och 0,012
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Världsbanken investeringarbetade i i hälsa och farm dettermer av
därför naturligt förloradevikta år i yrkesverksam ålder högreatt än
motsvarande för barn och äldre, och valde diskontera framtidaäven att
hälsoförluster med 3 år. Diskontering innebär hälsoför-procent attper
luster inträffar i framtiden tillmäts mindre vikt hälsoförlusteränsom

inträffar frihet sjukdomI och med från och ohälsa ärattsom nu. en
grundläggande förutsättning för möjlighetermänniskors forma sinaatt
liv, och inte investering för samhällets ekonomiska utveckling ien
första hand, i den svenska studien diskontering framtidaattanses av
hälsoförluster och vikt vissa åldrar inteåt bör ske detstörreatt närge
gäller svenska förhållanden. svenska studien har därförDen valt inteatt

någotgöra motsvarande.
Analysen bygger på analyser dödsorsaksregister, cancerregister,av

missbildningsregister, patientregister slutenfrån vård undersök-samt
ning levnadsförhållanden Därtill harULF. antal enskildaett stortav
studier för uppskatta olikaprevalensen sjukdomar.använts Omatt av

denna fåranalys fram 26,6gör sjukdoms-att procentman nu man av
bördan kan tillskrivas hjärt- och kärlsjukdomar, 20,0 handlarprocent

psykisk ohälsa, 15,7 8,1 skador ochtumörer,procent procentom
Övriga6,5 rörelseorganens sjukdomar. sjukdomar står förprocent

resterande 23,1 procenten.
Om räknar förlorade år invånare f°ar10 000 vi siffror iman per som

tabell 1.1. Där framgår många års minskande dödlighetatt trots är
hjärtsjukdomischemisk fortfarande iden särklass diagnos-största

Av de tio har fem med psykisk ohälsastörsta göra.attgruppen.
Överhuvudtaget står psykisk ohälsa för anmärkningsvärt delstoren av
sjukdomsbördan vilket blir tydligt med inte bara dödlighetnär tarman

sjuklighet i beräkningen. psykiska ohälsanäven består tillDenutan
sjuklighet92 och dödlighet i och8 medprocent procent attav

räknassjälvmorden under skador. listan,Långt på och inte bland dener
kommer20 de hälsopolitiskt högst prioriteradestörsta, en av

hiv/AIDSsjukdomarna i denna svenska studie endast förstår 12som-
förlorade 10 000 invånareår dvs. 0,5 sjukdoms-procentper ca av
bördan.
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Tabell sjukdomar skador bidrar till sjuk-1.1. De 20 eller mestsom
invånare.domsbördan. Antal förlorade Sverigeår DALYs 10 000per

l 98 8-1 995
.

Kvinnor MänDiagnosgrupp

306Ischemisk hjärtsjukdom 469
243Depression och 1622. neuros

Cerebrovaskulär sjukdom 155 143
Demenssjukdomar 1404. 77
Självtillfogade skador 44 1045.
Alkoholberoende 31 109

och 63Astma KOL 687.
Psykoser schizofreni 57 57utom
Bronk- och lungcancer 38 66
Rygg-nacksjukdomar 47 5210.
Luñvägsinfektioner 46ll. 49
Hörselnedsätming12. 37 52
Trafikolyckor13. 27 57
Medfödda missbildningar 40 4414.

i tjocktarm och ändtarm 4115. Cancer 42
tillståndPerinatala SIDS 34 4316. o

Diabetes 37 3817.
6818. Bröstcancer 0

Fallskador 28 3319.
Blodmaligniteter 25 3320.

Total alla diagnoser inkl. de 2 2 23320 444
största

måsteetiska tekniska övervägandende många både ochTrots som
sjukdomsbördani den svenska studien de mått pågöras, att somanses

verktygochhar tagits fram relevanta hälsans BNPär ettett somsom
enligt författarnahälsopolitiska prioriteringar. skallför Måttet av rap-
svårmätbar sanninginte i första hand med någonjämföras utanporten

mängd olika hälsopoli-med det underlag på vilket i dag fattar enman
tiska beslut.

Synpunkter från remissinstansema1.3.5

skall Sverige må bättreKommittén sände delbetänkandet, Hurut -
till remissinstanser.första nationella folkhälsomål, 509steget mot
högskolor, länsstyrelser,myndigheter, universitet ochInstansema var

förbund, arbetsgivarorganisationer, bostads-landsting, kommuner och



Uppdrag, underlag68 och .sjfe SOU 1999:137

intressenter, fackliga organisationer och yrkesföreningar, organisa-
tioner inom områden alkohol, droger, bam- och ungdom, bild-som
ningstörbund, handikapporganisationer, organisationer idrottinom och
motion, invandrarorganisationer, organisationer inom kostornrådet,
kvinnoorganisationer, pensionärsorganisationer, organisationer inom
tobaksområdet, organisationer för sexuell upplysning och sexuellt lika-
berättigande, organisationer eller förnätverk lokalt och regionalt folk-
hälsoarbete skuggrupper i kommittéarbetet och övriga. deAv 509samt
remissinstansema svarade 213. har instanserDärutöver l 1 inte fåttsom
betänkandet på remiss lämnat svar.

En sammanfattande bedömning remissinstansemas synpunkter påav
vårt första delbetänkande positiva till betänkandet detär äratt närman
gäller uppläggningen och Man välkomnar vårtt.ex. sättresonemangen.

angripa problemen. tycker också betänkandetMan välskrivetatt äratt
och lättläst. finnsDet kritiska synpunkter och olika förslag. Medäven
tanke fortsattapå det arbetet med mål strategieroch följ andeanges som
särskilt viktigt:

Målförslag bör konkreta. Begreppsdefinitionema kan blivara mer
stringenta. Kontaktema med näringslivet bör utvecklas. Företagshälso-
vårdens betydelse bör uppmärksammas. finnsDet behovett stort av
utbildning i folkhälsofrågor på alla nivåer. Forskningens roll bör tyd--
liggöras. Frivilligorganisationema har viktiga roller och bör betonas

Ävenliksom folkbildningen. massmedias roll framhållas.börmer,
Hörselskador socialt problem bör uppmärksammas.är ett stort som
Benskörhet, demens och självmord andra problem bör belysas.är som

Vidare remissinstansema förebyggande åtgärder behövsattuppger
så funktionshindrade inte drabbas ohälsa funk-att personer utöverav
tionshindren. Våld särskilt våld kvinnor och rädsla framhållsmot- -

viktig folkhälsoaspekt. HIV/AIDS endast få instanser.nämnssom en av
Snus bör uppmärksammas i samband med diskussion tobak.en om
Alkohol bör uppmärksammas står för liteDet alkohol i inrikt-mer. om
ningsbetänkandet. Individens för sin hälsa påtalas någraeget ansvar av
instanser.

Ytterligare synpunkter det behövs tydlig ansvarsfördelningär att en
mellan olika offentliga instanser. Sjukvårdens roll bör uppmärksammas

Friluftslivet har viktig betydelse bör belysas.mer. en som
Sammanfattningsvis framhåller remissinstansema målkonflikteratt

måste tydliggöras, friskfaktorer lyftas frambör bättre, funktions-att att
hindrades situation bör uppmärksammas i folkhälsoperspektiv,ett att

utbildningforskningens roll och behovet för olika aktörer börav ges en
tyngd i kommitténs arbete ansvarsfördelningenoch i folk-större att

hälsoarbetet mellan olika offentliga instanser måste tydliggöras. En
längre sammanfattning remissynpunktema redovisas bilagaiav
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läsanvisningarsyfte ochAvgränsningar,1.4

Avgränsningarl .4. 1

målsakkapitel medstrategi för folkhälsanEn nationell resp.

det aktuella betän-arbetsformerframhåller i avsnitt 1.2Vi att nuom
för folkhälsan med fokus pånationell strategiomfattarkandet dels en
hälsovänligt samhällevisionutgångspunkter,etiska samtettomen
hälsopolitiska mål förochövergripande strategierprioriterade att

folkhälsa del kapitlen och 3, delsoch jämlik 2 2bättreuppnå etten -
redovisas för sådantsakkapitel där mål och delmålantal ärstort som

Vi framhåller vidaredel kapitlen 4-11.område 3viktigt inom resp. -
från desitt underlag 14sakkapitlen primärt hämtar expertrapporteratt

dessa och sakkapitelochfram bilaga 5har tagits se att rapportersom
redovisningen den nationellatilltekniska underlagockså utgör av

vetenskapligauppläggningen framgår detstrategin. den nämndaAv att
för de mål och strategierbetydelseunderlaget sådant har stor somsom

strategin och i sakkapitlen.i den nationellahar formulerats både

Övergripande målhälsopolitiskaochstrategier

dessa övergripande i denbör betonasgäller strategiemadetNär äratt
sakavsnitten. Vi redovisar åttastrategin och konkretiserade inationella

och målgrupperomfattar de områdenövergripande strategier. Dessa
hälsopolitiska inriktning visärskilt och denvill lyfta framvi somsom

bör gälla.anser
hälsopolitiska målknutet 19övergripande strategiemaTill de är

möjligtVi så långt detoperationella.indikatorermed ärär angersom
fångasför utveckling kandenoch lämpligt procentsatser som upp

den nationella strategin gällerTidsperioden förindikator.genom resp.
period i avsnittskäl för dennaVi redovisarfram till årtiden 2010.

3.4.1.

i sakkapitlenstrategierKonkretisering av

återfinns hälsopoli-de 19strategiema. Härsakkapitlen konkretiserasI
bety-och delmålmånga andra måltiska ocksåmålen, ärsom avmen

vidolika åtgärder redovis-ämnesområde. Vidaredelse för angesresp.
sakkapitlen saknas förutom i någradelmålen.målen och Iningen av

uppnående målen.måttenheter för Detochfall indikatorer väsent-av
formulera bakgrundmålkapitel har varitliga för i dessa motatt avoss
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sakunderlaget, inte precisera indikatorer och mått för uppnåendeatt nu
dem. Vi återkomma till mätrnöjlighetema i slutbetänkandet.attav avser

Avgränsningar förhållandei till kommande arbetetetapp av

Redovisningen omfattar huvuddragen i avgränsningarna betän-ovan av
kandet. framgårSom avsnitt kommitténs1.2 arbete under denav avses
kommande omfatta fördjupningaretappen ämnesområ-etapp tre av- -
det med fokus pâ olika aktörers ochroller ekonomiskasamtansvar
bedömningar förslagen, inkl. både effekter och kostnader samtav
finansiering. fördjupningarnaI aktörer ingår belysa myndig-attom
heternas, landstingens och kommunernas roller och samt attansvar
bedöma på vilket organisationer, media, näringslivet mil.sätt kan
medverka i folkhälsoarbetet. Vidare ingår det gäller de offentliganär
aktörerna belysa utbildningsfrågoma och forskningens roll.att På
organisationssidan det särskilt folkbildningens och folkrörelsemasär
arbete skall beaktas. För arbetet underlagsammantagetsom avses nya

in. Till hör också ñam underlagnästa ochtas särskiltetapp att ta ett om
beakta kroniskt sjuka funktionshindradeoch situation i ettpersoners
folkhälsoperspektiv. Vidare skall uppdrag till kommittén från rege-
ringen hälso- och sjukvårdens roll i folkhälsoarbetet hand-om resp.
lingsplan tobak behandlas. inriktningVår slutbetänkandetmot är att
från kommittén preciseringar hälsopolitiska mål,utöver strategierav-
och indikatorer efter remissbehandlingen betänkandet skallav -
omfatta konkret aktörsperspektiv.ett

1.4.2 Syfte

Kommittén skall enligt direktiven efter bred samverkan medsträva en
aktörer inom landsting, kommun, folkrörelser, näringsliv, forsk-stat,

dennaning och intresseorganisationer. samverkanI ingår fort-att
löpande olika förslag till nationella folkhälsomålpröva i bred dialogen
med berörda instanser. Kommitténs syfte med betänkandet få tillär att
stånd sådan dialog de preliminära mål och strategier redo-en om som
visas.

Med tanke på denna dialog har vi formulerat frågor för diskussion i
särskilt kapitel kapitel Vi12. hänvisar därför till detta kapitelett för-

precision sådantnärmare vi särskilt intresserade fåär atten av som av
synpunkter på.
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Läsanvisningar1 .4.3

betänkandet upplagt iredovisningen huri kapitlet framgårAv är stora
målsättning. Del behand-drag och vilka områden föremål för 2ärsom

hälsovänligtvisionlar den etiska grunden for vårt arbete, vår ettom
omfat-och hälsopolitiska mål. Del 3samhälle, övergripande strategier

ekonomisk trygghet, socialaarbetsliv ochsakkapitel inom områdenatar
fysisk aktivitet,och droger,relationer, miljöfaktorer, rekreation, mat

ungdom,målgruppema barn- ochvissa sjukdomar och skador samt
fakto-och analyserasäldre och invandrare. sakkapitlen beskrivsI resp.

påverkansmöjlig-fördelning, orsaker ochförekomst ochi termerrer av
mål och åtgärder. kapi-aktuella mål och åtgärder Dessaheter, samt nya

sakunderlag och särskilt intressantaintressanta för sitttel bedömer vi är
folkhälsoarbetet de olika sak-inriktningför aktörer har i motsom en

frågor här.tassom upp
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Etiska utgångspunkter och2

prioriteringskriterier

Inledning2.1

Med material från de underlagsrapporter vi beskrivit i kapitelhar 1som
redovisar vi i kapitlen mål delmål vi viktiga för4-11 och ärsom anser

få till stånd förbättrad jämlik i Sverigeoch hälsa under deatt en mer
kommande åren. Målen inte prioriterade.inbördes Målen byggerär
vetenskapliga underlag och bedöms värde för alla destortvara av
myndigheter, organisationer verksamheteroch lokala harsom ansvar
för eller engagerade i något de områden fun-Förär attsom anges.av

underlag för nationell hälsopolitisk behöverstrategi dockgera som en
målen prioriteras och reduceras till mindre antal särskilt angelägnaett
mål. Tydliga prioriteringar böroch målfonnuleringar baseras vissapå
etiska ställningstaganden. Vidare bör de sin utgångspunkt ita en
bedömning vad de viktigaste dragen i den pågående hälso-ärav som
utvecklingen och de hälsopolitiska utmaningar de kommandesom
årens samhällsutveckling ställasaxmolikt kommer inför.att oss

detta kapitelI redovisas etiska utgångspunkternågra och kriterier
för prioritering vi bedömer kan leda till hälsopolitik ärsom en som
effektiv i medlen och jämlik utfallet. Tendenserna den pågåendei i
hälsoutvecklingen liksom aktuella hälsopolitiska utmaningar itas upp
kapitel redovisas för hälsovänligt samhälleDär visionäven etten

övergripande strategier hälsopolitiska mål i samlad natio-ochsamt en
nell strategi för folkhälsan.

2.2 Etik, jämlikhet och hälsa

har längeDet varit grundläggande utgångspunkt i svensk socialpoli-en
tik och hälsopolitik bygga brukar betecknas denpå vadatt som som
humanistiska människosynen. vägledande för etiska ställ-deDen var
ningstagandena både i Handikapputredningen SOU 1991:46 och i
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förhåll-Prioriteringsutredningen HumanismenSOU 1995:5. som
Individenningssätt människors värde lika.innebär alla äratt ses som

efteraktivt varelse formahandlande, ansvarig social strävar atten som
ochsina levnadsvillkor i enlighet sina önskemål behov, ocksåmed men

för helheten och andrasi demokratisk sammanhang medansvaratt ett ta
deterministisk på människanbästa. Därmed avstånd fråntar synman en

genetiskasina biologiska ellerpassivt styrd ödet, arvsynden,som av
innebärsociala villkor.egenskaper eller sina ekonomiska och Det attav

till utveckling olika viktigaalla skall ha likvärdiga möjligheter i
söka tillfredsställa sinaoch välja det villavseenden sättatt som man

samhällsutvecklingen beskrivs dettamål och behov för enligtpå. Målet
full delaktighet ochförverkligaoftasynsätt strävan motatt ensom

jämlikhet.

jämlikhetMaximering hälsan2.2.1 oavsettav -

initia-perspektiv de första hälsopolitiskalångt historiskt formadesI ett
förverktyg stärka de fram-tiven för 300 år sedan statens attettsom av

överlevnadAvgörande för nationsväxande europeiska nationerna. en
hälsa. kalladeframgång befolkningens storlek och såoch Denvar

maximera det samlade antaletpolitiska aritmetiken handlade attom
arbetare, och insåg tidigtarbetsdugliga soldater, bönder och attman

bara fruktsamheten insatser exempelvis bamadöd-inte ävenutan mot
intressenationellaligheten tillhörde frågor högsta Inga påstaterav

egentlig nationell hälsopolitik.den tiden formade dock någon Man
kunskap och administrativ kapacitet för detta, detsaknade både utan

städernas förvaltningar.praktiska arbetet bedrevs på lokal nivå av-
effektinsåg tidigt fattigdom orsak till, ocksåMan att men en avvar en

idålig för individer nationer. människors hälsahälsa och för Men var-
första hand till för skull, inte tvärtom.statens

besläktad tankegångockså under denna periodDet närasom envar
moralisk doktrin inne-fram utilitarismen. Denväxte är typ av somen-

bety-välfärden isamhället skall den allmännabär söka maximeraatt
önskemålindividuelladelsen välbefinnande eller tillfredsställelse av

välfärd principberäknat alla individers Det är en somsumman avsom
nationaleko-varit styrande för tänkandet inomi hög grad har och är

Översätter betyder detnomi välfärdsanalys. vi välfärd till hälsaoch att

1 Univer-0fPublic Health. Baltimore. The Johns Hopkinso. A HistoryRosen
1958.sity Press 1993

2 edsUtilitarianism. WilliamsEthica Theory and In: Sen A, B.Hare RM.
Cambridge UniversityUtilitarianism and Bewnd. Cambridge. Press 1982.
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med god hälsaskall maximera antalet årsamhället eftersträva att som
Effektivitet går enligtf°ar hur hälsan fördelas.befolkningen leva oavsett

princip således inte hänsyn tillföre jämlikhet.detta Dennasynsätt tar
likavälfärden mycketvälfärdens fördelning i betydelsen ärattutom

enligt detta lika myckethar den.värd Det synsättäroavsett vem som
endast har någon lättarehälsan för individerförbättravärt att som
för de redan sjuka.förbättringar svårtåkomma åstadkommaattsom

Även alla lika värde,människorsdet kan låta rättvist i betydelsenom
oacceptabla konsekvenser i förhållandemeningfår det dock enligt vår

eller solidaritetsprincipenoch behovstill märmiskovärdesprincipen -
före.sjuka gårkräver de svårastSOU 1995:5 attsom

ellerohälsans konsekvenserämlikhet i2.2.2 J

orsaker

och dejämlikhet i avseende kanhar påpekatAmartya Sen att ett vara
avseenden detmed i andra ochförknippat ojämlikhetfakta oftast attär

i vilka avseenden vimycket viktigt tydligdärför blir attatt avservara
eftersträvas friheterjämlikhet i vissajämlikhet skall enbart krävaAtt

rättigheter exempelvisojämlikhet i andraoch kommer skapaatt som
jämlikhet förutsätterkräva ökad i inkomstinkomst. å andra sidanAtt

frihet kravsamhället vissa ingrepp i människorsmåste göraatt
tillförsäkra jämlikhet i till-betalning exempelvis. endastskatt Attav

söka kompensera detill skolans grundutbildning och integång sär-
sociala ellergrund sittskilda behov del barn kan ha på psy-avsom en

yrkesval ochojämlikhet i skolresultat ochkiska utgångsläge skapar
115.därmed i hälsa och underlagsrapportse avsnitt 11.2 nr

vi inom givenOfta kan situationen den att resursramvara enom
enligt utilitaristiskamaximera för befolkningen totaltsöker nyttan

för demf°ar effektprinciper, det innebära insatsernakan störstatt som
eller tilldärmed ökar klyftornaredan har bra välfärd och atten man

således bliför vissa. kanoch med tvingas försämra situationen Det en
effektivitet och kravet påutilitaristiskmotsättning mellan kravet pâ

jämlikhet kankravet intejämlikhet. påSamtidigt det uppenbartär att
rättigheterdemokratiska fri- ochske bekostnad grundläggandepå av

för fåtal i samhället.ettens

3 UniversityHarvard PressInequality Re-examined. Cambridge MA.Sen A.
1992.
4 Blackwell 1974.Nozick Anarchy, and London,State Utopia.R.
5 ungdom. från arbetsgrup-Nationella folkhälsokommittén. ochBarn Rapport

och Stockholm 1999.ungdom.Bam Rapport 1pen nr
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Problemet därför enligt inte i vilkavår mening baraär avseenden
jämlikhet ska prioriteras också i vilken utsträckning och tillutansom

vilket pris. Den amerikanske filosofen John Rawls har utvecklat prin-
ciper rättvisa kommit få inflytande på diskussionen iatt stortom som

Sverigeländermånga inklusive teori justiceHans fairnessom as
har han sammanfattat i två principer. primäraDen och överordnade
principen alla individer har till fullständigasäger friheteratt rättsamma

förenliga med friheter för alla. handlarär Här det desom samma om
friheter och rättigheter i Sverige i grundlagen. Dengaranterassom
sektmdära principen innebär ojämlikhet i friheter, rättigheter ochatt
grundläggande för rättvisa, måste uppfylla tvåattresurser, vara
kriterier. innebärDet de måste knutna till sociala positionerattena vara
i samhället alla medborgare i princip har möjlighet attsom samma
konkurrera andra kravetDet också skall uppfyllt innebärom. som vara

ojämlikheten måste till för de minst gynnade i samhället.att nyttavara
betyderDet exempelvis inkomstskillnader kan iatt accepterassenare

den utsträckning de nödvändiga för upprätthålla den produk-är attsom
tivitet krävs för finansiera effektiv sjukvård tillgänglig förattsom en
de minst gynnade medborgarna. Jämlikheten skall enligt Rawls således

instrument för effektiviteten och inteett Dessatvärtom.vara
rättviseprinciper därmed avstånd från utilitarismen.tar

Frågan dessa relevanta för hälsopolitiken.är Manärom resonemang
kan allra först konstatera olikheter i sjukdomars konsekvenser iatt ter-

livslängd och livskvalitet i sig knappast kan rättvisa enligtmer av vara
Rawls kriterier. Frågan blir i stället vilken fördelning ohälsansav orsa-
ker kan det. frestandeDet direkt utesluta orsakerär att ärsom vara som
knutna till kön, åldrandeprocesser ärftlighet frånoch diskussionen som
opåverkbara och därför knappast orättvisa. blirMen alltgränserna mera
flytande. Redovisningen i kapitel förändrade3 de könsskillnademaom
i medellivslängd illustrerar detta. Vi också åldrandeprocesservet att

samhällsklasser.7går olika fort hos människor i olika Och ärftliga
faktorer inte så opåverkbara de gångär Så mellangränsenvar.som en
vad opåverkbart och vad påverkbart och därmedär kanskeärsom som
orättvist flytande och beror vad vipå orsaksmekanismemaär vet om
och våra möjligheter påverka dem.att

Rawls behandlar inte hälsa direkt de dimensionerutan ärsom
aktuella han diskuterar ojärnlikheter gäller primäranär resurser som
rättigheten friheter och möjligheter, inkomst och förmögenhet, och
den sociala basen för självrespe . handlar alltsåDet ochom resurser

6 Rawls Theory ofA Justice. Cambridge Harvard UniversityMA: Press 1971.
7Nilsson Tidigt åldrandeP. för samspelmodell mellan och miljö. Läkar-arv-
tidningen l998;95:3058-3060.
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ochvälbefinnandeinte ekonomisk teori ii "nytta termer avsom om
möj-kanske hävdatillfredsställelse preferenser. kanMan attav

hälsaligheter terminologi inkluderar onekligeni Rawls är ensom
behov,förverkliga sinviktig förutsättning för människor att men man

Sen de förutsätt-kan också primäraAmartya resurserna somsom se
både ochindividuellaför hälsa. blir då viktigt inseningar Det att att

fak-för dessa förutsättningarsamhälleliga förhållanden viktiga hurär
exempel just från hälsoområdet. Entisk i god hälsa. Senomsätts tar

given inkomstmänniska med funktionsnedsättning kan inte omsätta en
kan särskiltfriheter sin livsföring friska behövai i utan ettsamma som

delaktighet. jämlik inkomstför-för få jämlik välfärd och Enstöd att en
välfärd betydelsenbehöver därför betyda jämlikhet i idelning inte

grundläggande önskemål ochmänniskors möjligheter tillfredsställaatt
hälsotillståndet ekono-vi effekten påbehov. På sätt vet att avsamma

förhållanden exempelvismiska svårigheter beroende andraär somav
vilkastuderande och trygghetssystemindividen arbetslös ellerärom

kräver det se avsnitti övrigt finns tillgängliga situationen 4.3som om
2°.underlagsrapportoch nr

Låginkomstutredningens" dagar varit väl förank-har sedanDet en
välfirdsforskning likhetrad tradition i svensk välfárdspolitik och iatt

humanistiskaden människo-med och i överensstämmelse medSen
medvetet kontrollerahävda individens frihet ochdet äratt attsynen

välfârdsdimensionensina levnadsvillkor den avgörandeärstyra som
prövas."jämlikhet ska hälso-efter vilken både effektivitet Föroch

detpolitiken varit inne på, sjuk-innebär detta, vi redan ärattsom
och påverka sinamöjlighet väljadomamas betydelse för människors att

blir det sjukdomsbördanlevnadsvillkor Därmedblir avgörande.som
handikapp blir det relevantai för tidig död ochmätt termer somav

enligt detta inteeffektmåttet befolkningsnivån. blir alltsåpå Det synsätt
välbefinnande,nedsattohälsa i betydelsen biologisk avvikelse eller

funktion och miljö.just mellanhandikapp i betydelsen samspelutan
lig-alltså i någotSlutsatsen hela detta hamnar somav resonemang

detnämligenmycket Handikapputredningens slutsats, ärattnärager

3 Cambridge University 1985.Daniels Health York. PressN. Just Care. New
9 Inequality Re-examined.Sen A. a.a.
° hälsa.försörjning och RapportNationella folkhälsokommitten. Ekonomisk

Stockholm 1999.från arbetsgruppen Ekonomisk trygghet. Rapport nr
" årenLåginkomstutredningen utredning arbetade understatligär somen

Utredningen gjordeproblem.för kartlägga låginkomsttagamas1965-1971 att
resultat i antallevnadsnivåundersölmingar och publicerade sina ett stort rappor-

ter.
12 Stockholm. Låginkomstutred-Johansson Levnadsnivåundersökningen.Om
ningen/Allmänna Förlaget 1970.
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jämlikhet sjuklighetensi konsekvenser människorsför möjligheter att
kontrollera livsvillkoroch sina avgörande. En prioriteringstyra ärsom

åtgärder ohälsans orsaker den bakgrundenbör efter imot görasmotav
vilken åtgärdernamån kan bidra till jämlikhet.denna blirDetta i sin tur
beroende vivad orsaksmekanismema.vet om

implikationerDetta har för i varje fall viktigatreresonemang pre-
misser för vårt arbete med nationell hälsopolitisk strategi våren syn-

hälsobegreppet,på vår på fördelningen sjukdomars orsaker ochsyn av
vår på balansen mellan effektivitet jämlikhetoch i hälsopolitiken.syn

2.3 Hälso- och sjukdomsbegrepp

Vi tenderar ständigt tala hälsa folkhälsa,och kom-detatt närom men
till och åtgärda brukar ändådet sjukdom, skador ochmätaattmer vara

självrapporterad ohälsa vi åt. otillfredsstäl-Detägnar ärsom oss en
lande situation ägnad skapa oklarhet i hälsopolitikens målär attsom
och medel. Definitioner hälsa och sjukdom har å andra sidan ingetav

skaegenvärde värderas efter deras förmåga verktyg iutan att vara
åtgärda.arbetet med just ochatt mäta

WHO år fastställde definitionNär 1946 sin hälsa till-ettav som
stånd fullständigt fysiskt, psykiskt socialtoch välbefinnande, ochav
blott frånvaron sjukdom eller handikapp denna breda definitionav var

verktyg för dem villedå för hälsoutvecklingen iett argumentera attsom
världen inte bara fråga bättreoch sjukvård och speci-var en om mera
fika sjukdomsförebyggande insatser också handlade bredautan om

reformsträvanden"sociala övertygadeDe betydelsen devar om av
ekonomiska och sociala livsvillkoren individersför och befolkningars
hälsa. viktigaDet således inte första handi avstånd frånatt tavar
medicinska definitioner och klassifikationer sjukdom och handikappav

bredda möjligapå orsaker till sjukdom. Under de före-utan att synen
gående decennierna hade uppfattning varje sjukdom hade sinatten om
specifika orsak blivit allt dominerande och ville med detmera man nya
hälsobegreppet vända uppmärksamheten de samhälleliga orsakernamot

flera bidragande orsaker till sjukdomarnas utveckling ochsom en av
befolkningen.fördelning i Definitionen har med framgång tjänat det

syftet i och med kunskap kraftigtvår har ökat under åratt senare om

3 Hallqvist Janlert VadU. folkhälsa. Folkhälsogmppen. Folkhälsansär
villkor. StockholmRapport 1991.nr
4 HelseEvang K. Samjimn. Oslo, Gyldendal 1974.og
5 HelsebegrepEvang Sykdomsbegrep. RingenK. red HelsepolitikkA og-
samjimn. Oslo, Tidens Norsk Forlag 1978.
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sjuk-förehållanden påverkarpsykosocialasocioekonomiska ochhur
inteochsjukdomstuderaoch konsekvenser. Attuppkomstdomars

påibegränsningnågoninneburitknappastdärmedhälsa har synen
för.belägggodabetänkandedettavilketmöjliga orsaker, även ger

inklu-sjukdomsbegreppetmedicinskadetharmotsvarandePå sätt
kliniskai detverktygvaritdiagnosklassifilcation ICD ettWHO:ssive

behandlaochdiagnosticerakunnanödvändigt förocharbetet att
experi-epidemiologiskt ochocksåenskilda patienter. Det attär genom
skaffatharviskadetyperochsjukdomarenskildastuderamentellt som

orsaksbestämdaochorsaksmönsterkunskapomfattande omoss en
moderntförutsättning föravgörandehelt ettmekanismer är ensom

föranvändbarDiagnosklassiñkationen ärfolkhälsoarbete.effektivt
möj-derasochförekomstsjukdomarsoch fördiagnostik mätaatt en av

förtill hjälpintedendödsfall. Men attnämligen ärkonsekvenser,liga
derasfunktionsförmåga,patienterspåverkarsjukdomarbeskriva hur

WHO där-syfte harTill dettasamhällslivet.ideltagandeochlivsföring
handikappochfunktionsnedsättningklassifikationutvecklatför aven

frånpå frihetIClDH. Attdelaktighetbetecknasdeteller senusom -
medsamverkanilevnadsnivåkomponentsjukdom sam-somsom en

formaförutsättningindividensformarmöjligheter attochhällets krav
vimed det synsättönskar,honlivsitt överensstämmer ovansomsom

människosynen.humanistiskadendiskuterade i termer av
dock påpekade vi1998:43 män-attbetänkande SOUföregåendeI

Enligtsjukdom.frånvaronuppfattar hälsa något änniskor annat avsom
hardemhälftenår 1997ULF-undersökning överSCB:s somavuppger
godde harsådanalindrigainklusivesjukdom attlångvarignågon en

hälsanedsattdem rapporterarsamtidigt 15hälsa, procent somavsom
sökabetyder utöver attsjukdom. Detredovisar någon attinte man

förbättraskahursjukdom, kanbehandla övervägaochförebygga man
hurocksåsjukalångvarigtbland dehälsaupplevelsen är mensomav

upplevelsesjukasLångvarigtfriska.bland dehälsankan bevara avman
ochsituation,ekonomiskaochsocialarelaterad till derasstarkthälsa är
inteviktig frågadärförsjukablandarbetethälsofrämjande ärdet en

välfärdspolitiken. Dedelarandraförför sjukvårdenbara ävenutan av
intehälsanedsattsig habefolkningenfå menprocent uppgersomav

kraftigthastudiersvenskaisigsjukdom visarnågon enrapporterar
intervjun demmångadärmed harochefterdödlighet årenförhöjd av

osäkertsåledesblirDetsjukdomsprocess.pågåendeändåsannolikt en
ordetanvänderbefolkningenbetydelsenhälsa i dennedsatt somom

andG social classillness,doesmortalityandSelf-rated healthB:Burström -
1999.InstitutetKarolinskamanuscript,relationship ingender modify the
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egentligen finns förekomst sjukdom såsom sjukvårdenutan definie-av
det.rar
På vid WHO:s tillblivelsesätt har det underävensamma som senare

år Ävenframförts kritik biomedicinskt sjukdomsbegrepp.snävtettav
mycket kritiken främst har handlat det förmodas leda tillom attav om

åtgärderpå orsaker ochsnäv kan det dock finnas goda skälen syn att
söka definiera hälsa i positiv bemärkelse och i dimension änen annan
frånvaron sjukdom. flestaDe sådana definitioner har betonat välbe-av
finnande och förmåga till handling och individen kan realisera vitalaatt
mål. harDet dock knappast bragt mätproblemet lösning.närmare en
Å andra sidan tillhandahåller det för levnadsnivåmätningsystem som
redan finns utvecklat god bild människors och hand-en av resurser
lingsmöjligheter det slag relevant och samhälletär påverk-av som av
bart. I och med mätproblemet för hälsa i bemärkelseatt tillsnäv stor
del kvarstår forskningenhar hälsans orsaker i till sjukdo-motsatsom

orsaker inte kunnat bidra med särskilt mycket underlag förmars att
vägleda hälsopolitiken. Man måste då slutligen ställning tillta om
brister i välbefinnande och i handlingsförmåga effekterinte ärsom av
eller har effekter på sjukdom och skada hälsofrågor.är Vi attanser
detta angeläget område förär samhället, fågor lev-ett attmen om
nadsnivå, livskvalitet och välbefinnande harinte orsaks-någonsom
relation till sjukdom och ohälsa hör till bredareden välfärdspolitiken.

finnsDet viktiga slutsatser dra från dettatre att Denresonemang.
handlar vikten brett på sjukdomars och skadorsett synsättena om av

orsaker. Varje hälsoproblem har olika bidragandemånga orsaker som
hänger ihop i "kausala nät på så de påverkar varandrassätt före-att
komst och effekt. sjukdomEn hjärtinfarkt utlöses bl.a. biolo-som av
giska förändringar i kranskärlens i sin påverkasvägg, tursom av
kemiska i tobaksröken.ämnen Risken för kroppen föratt utsattvara
tobaksrök, påverkas individens beteende i sin påverkasturav som av
individens kunskaper, samhällets tobakens pris vilket i sin turnormer,
påverkas svensk skattepolitik, europeisk jordbrukspolitik etc.av etc.

inteDet meningsfulltär led i denna kedja till orsaken,att utse ett utan
vi ska intervenera i kedjan beror effektivitetenpå i olika åtgärdervar

och jämlikheten i hälsoutfallet dessa åtgärder.av
Den andra slutsatsen vi här fokusär på orsakernär tillatt sätter

sjukdom och ohälsa betyder det inte vi i förslag till insatseratt är
begränsade till vad kan definieras riskfaktorer. Många vårasom som av

Nationella folkhälsokommittén Psykisk hälsa. frånRapport arbetsgruppen
Psykisk hälsa. Rapport 10. Stockholm 1999.nr
1 Nordenfelt L. Livskvalitet och hälsa: Teori och kritik. Stockholm. Almqvist
och Wiksell 1991.
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områden där vi harhälsa påhandlaförslag främjakommer attatt om
insatser skulleavsaknadenförvetenskapligt underlag sägaatt att av

också markeraVi vill dettill ohälsa. medkunna leda att ettsynsättet
arbete ofta gårsjukdomsförebyggandeochhälsofrämjande arbete ett
innebära någondet skullehar för vår del svårthand i hand. Vi attatt se

drivapraktikeniparallellt dessa Attarbeta medmotsättning synsätt.att
sjukdom hosoch motverkarhälsahälsopolitik främjaraktiv somen

traditionelltåtgärder deti sina politiskabefolkningen förenar som
riskfaktorer.frisk- ochdefinieras både som

sjukdom ochskallhur vihandlartredje slutsatsen mätaDen om
tillämp-kapitel kräverredovisats i 1harsjukdomskonsekvenser. Som

etiska ställningstagan-vissasådana beräkningarningen göratt manav
frågadebatt pågår iinternationellsvensk ochden. Vi konstaterar att en

bereddanärvarandevi inte förbl.a.Med tanke dettaDALY:s. ärom
etiskatill densådant ellerDALY-måttetställning tillatt ta som

olika sjukdoms-vikter förförknippad medproblematik angeär attsom
bakgrund dessasjukdomaroch åtgärdaoch jämföratillstånd motatt av

slutbetänkande.frågan i vårttillvikter. Vi återkommer

prioriteringförKriterier2.4 av

ocheffektivitetsjukdomsorsaker -

jämlikhet
ochskadorssjukdomars,mål kringformuleraKommittén har valt att

före-därför detfrämstohälsans orsakeregenrapporterade ärden att
tillsyftarprimärpreventiva arbetetdetdessa orsakerkomsten somav

oftaexponeringochDärtill kommer ärpåverka. attatt ensammaen
kanoch skador. Dessutomolika sjukdomarbidragande orsak till flera

sjuk-orsak tillbådearbetsmiljönfaktor ioch t.ex. vara ensammaen
sjuk,påverkar konsekvensernafaktordom och t.ex.att varaaven som

sjuka.för de redan Detsysselsättning ärmöjligheterna till fortsatt
"ägare"samhällssektorerflera olika ärockså betonasätt att attett av

med sjukdomarsarbetarsjukvårdenfrämstproblemet och inte som
orsaker.framför deraskonsekvenser

medi arbeteteffektivitetochjämlikhethur de krav påFrågan är nu
diskuteratskonsekvenseroch deraspåverka sjukdomaratt ovansom

ochpåverkasbörorsakeruppfattning vilkakan iomsättas somomen
påverka dem.bör sökafrämstdelar befolkningenhos vilka som manav

analysi sådaningårnyckelbegreppinnehåller de samtFigur 2.1 ensom
tanken i dettastöd fördärmedinbördes samband, och kanderas ettvara

arbete.
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Figur 2.1. modell för struktureraEn hur hälsopolitiken påverkakanatt
konsekvenser.sjukdomars förekomst, fördelning och

SAMHÄLLE INDIVID

A
Social Social position

________
miljö/ s ä

kontext 1""""""""" H

Sjukdomsorsaker

Sjukdom/ skada
m

D
Halso-u:

________________
politik

Handikapp

Samhället och individerna skapar sociala positioner iA termer av
företagare, löntagare, yrkesgrupper Till varje position knutetärm.m.
olika förhållanden viktiga för hälsan inflytande,är t.ex.som som
inkomster och arbetsmiljö. Märmiskor söker sig till olika positioner
beroende på sin bakgrund, utbildning, kön, hälsa Deras hälsa bliretc.
därmed i varje enskilt fall kombinerad effekt de sjukdomsorsakeren av

beror individuellapå förutsättningar arv, etc. och deuppväxtsom
faktorer knutna till deras position ViI. effektenär olikavet attsom av
sjukdomsorsaker påverkas individens position, exempelvis attav
effekten tobaksrökning på hjärtinfarkt starkare bland LO-yrkenärav
därför de för andra orsaker till hjärtinfarkt samtidigtatt är II.utsatta
Dessutom påverkar yrke, utbildning vilka konsekvenserm.m. som
inträffad sjukdom får för möjligheterna till fortsatt sysselsättning, eko-
nomisk situation III.etc.

9 Modell och referenser redovisas Diderichseni Understanding healthF.m.m.
equity in populations. Socialvetenskapliga forskningsrådet. Promoting Re-
search Inequality Health. Stockholm 1998.inon
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ideologiska struktu-ochpolitiskaekonomiska,dessmedSamhället
inkomst-Arbetarskydd,mekanismer.givetvis dessapåverkar trerer

sjuk-olikayrke ochmellansambandethurpåverkarpolitik m.m.
faktiskekonomiskarbetslöshet,arbetsmiljö, stress etc.idomsorsaker
socialisociala miljöndendessutom termerViB. att avvetutser

påverkartrygghetssystemskolor,nonnbildning, etc.sammanhållning,
orsakerandraeffektenpåverkarochsjukdomsförekomst dessutom av

socialförsäkringarnaoch storarbetsmarknadenspelarSlutligenC. en
får D.sjukdomgivensociala konsekvenserför vilkaroll en

möjligheterredovisningen attdetaljeradeDenSjukdomsorsaker. av
sinkapiteli 4-11redovisas tarhälsoutvecklingenpåverka senaresom

bestämningsfaktorersjukdomarsradenlångautgångspunkt i den av
förekomstenförbetydelseriskfaktorstill. Enkännervi idag avsom

mångahur ärberäknaskansjukdomar vetolika expone-sommanom
sjuk-iskillnadenhurdvs.riskfaktom har,effektvilken storochrade

intemed demjämfört ärexponeradebland dedomsförekomst är som
röker imångahurbefolkningsnivånpåexponerade. Om vet somman
social-delberäkna hurocksåsocialgrupper kan storolika avman

rökvanor.olikapåberorsjuklighetgruppsskillnaden i som
Även hjärtinfarktfårrökarekomplikation.dockuppstårHär omen

infarkt.röker inteenskildade flestaandra fåroftare än sompersoner
Effektensjuk.ska bliförnågonting annatbehövs också attDet man

fakto-andrapå vilkaalltsåberorfriskfaktorellerriskfaktorgivenenav
endastharbefolkningenjapanskaför. Denindividen enär utsattrer

rökerdesvenska,denhjärtinfarkter atttrotsså mångafjärdedel som
någontingalltsåsaknassvenskarna. Detmycketdubbelt så annasom

dennakanEventuellthjärtinfarkt.orsak tillocksåi Japan ärsom
iinteifinns Japanskyddsfaktorersin grund ihaavsaknad mensom

för-risken ärkonstaterakan attSverige. På sätt somt.ex. mansamma
jämförtsvenska tjänstemänblandlägrerökaremedknippad äratt vara

sår-detuttryckabrukar attarbetaryrken. Mandem harmed somsom
andraförexponeradededärförbland arbetare ärhögre attbarheten är

tobakskon-betyderhjärtinfarkt. Det äventill attorsakerbidragande om
tjänste-inivåtillsjunkeri arbetaryrkensumtionen somsamma

offer i arbetargrup-skörda fleraändåtobakenkommermannayrken att
förhål-Liknandepåverkas.orsakerbidragandeandrainte ävenompen

kun-vårriskfaktorerandrasannolikt för mångalanden finns även men
bety-alltdockblir störredetta. Fenomenetbegränsadskap är avom

effectthe2° A: IsReuterwall AhlbomC,TheorellDiderichsenHallqvist
and lowdemandpsychologicalhighinteraction betweenduejob Strainof to

1998;46:l405-1415.Meddecision latitude. Soc Sci
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delse därför utvecklingen gåratt individermot att förär utsattasamma
både olika psykosociala faktorer och samtidigt riskfyllda levnadsvanor.

Att olika och individer har ökad sårbarhet grundläg-grupper är en
gande observation varit vägledande för många hälsopolitiska ini-som
tiativ åren. Vi barn under sitt första levnadsårvet attgenom särskiltär
beroende känslomässig anknytning,trygg sårbarhet inteav en en som
finns på i livet.sätt Vi börjar få ökad kunskapsamma senare en om
betydelsen faktorer hämmar barnets tillväxt under fostertiden.av som
Det periodär sårbarhet sedan tillsammans med andra fakto-en av som

i vuxenlivet, exempelvis övervikt, kan öka risken förrer hjärt- och
kärlsjukdomar. En viktig målsättning för bamhälsovården har således
varit söka kompensera denatt sårbarheten i bamaåldemstora därför att
det sedan kan bli mycket svårare påverka. Att barnatt växersom upp
under förhållanden ellerutsatta med sjuka föräldrar kan hjälpas med
individuellt stöd via socialt nätverk, förskola och skola exempelär ett
på detta.

Social position. Människor intar olika sociala positioner i samhället
relaterade till yrke och utbildning, också kön, ålder och etnicitet.men
Det de klyftornaär i sjuklighetstora och dödlighet mellan människor i
olika sociala positioner uppfattats särskilt problematiska där-som som
för de skapade deäratt mekanismer i samhället ochav som generar
fördelar makt och välstånd till olika sociala positioner. Den sociala
positionen i samhället påverkar därmed i hög grad vilka risk- och frisk-
faktorer för. Därför kommerutsätts förhållanden under barndomenman
och ungdomsåren påverkar utbildning och yrkesval fåsom att stor
betydelse för individens hälsoutveckling. Barnens uppväxtmiljö, stödet
till småbarnsfamiljer och förhållanden i förskola och skola blir centrala
hälsopolitiska och verktyg. Och det blir som betonas i Rawlsarenor
principer avgörande för rättvisan i samhälle sociala positionerett att är

för allaöppna diskriminering.utan ökandeDen utslagningen av perso-
med låg utbildning och dålig hälsa således viktigtner är problem iett

detta perspektiv.

Social miljö. Många riskfaktorer rökning, arbetslöshet och socialsom
isolering förhållandenär finns hos enskilda individer. Vi har lärtsom

sedan länge det gällernär psykiska sjukdomar, ochoss förävennumera
somatiska sjukdomar och skador, den sociala miljön iatt samhället
lokalt och i skala har betydelsestörre för människors hälsa. I Under-

2 Barker D. Fetal origins of cardiovascular disease. Ann Med l999;3l:suppl.
1:3-6.
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4 Pådiskuteras dettaavsnitt 5.2 närmare. sättlagsrapport och i samma
sådant kanytligtsociala nätverkindividens även ett vara ensom --
kittdet skapassociala kontextfriskfaktor, samhälletsär avsom-

mellanindivider ochmellansolidaritet sammanhållningtillit, och
påverka riskenförefallerförhållandenoch samhällemedborgare som-

historiskakulturella ochhälsoproblem. harolika Detför många
välfärdspolitikensgradhögvidmakthålls idetförutsättningar, avmen

ochbostadssegregationinkomstfördelning,inklusiveutformning,
påverkar olikahurförhållandenarbetsmarknad. Det är gruppersom

också förhållandendethälsorisker,individuellaför olika ärutsätts men
skydda för effek-iblandsjukdomsrisken,sig påverkari attgenomsom

förefaller ha mindrefattigdomfaktumandra risker. Det attattten av
tolkatsländer, harandraihälsoeffekter i Sverige mångaän som en

ochvälfärdspolitiken avsnitt 4.3seeffekt den generellaskyddande av
kapitalrikt socialtSverige påunderlagsrapport 2 äräven attavmen

avsnittföreningsverksamhet se 5.2.omfattandebl.a.genom en

förhållanden samhälletimångaSlutligen harSjukdomskonsekvenser.
innebördenockså försjukför risken blibetydelseinte bara utanatt av

riskfaktor för vissakanhöga arbetskravsjuk. Mycketatt vara envara
möj-samtidigt försvårar depsykosomatiskaoch besvärpsykiska men
hotarkvar i arbetet ochredan sjukaför demlighetema är att varasom

delaktighet ochbetecknadevad vidärmed två olikapå sätt somovan
socialamänniskorsriskfaktorer,kan gälla enskildajämlikhet. Det men

vilkaockså avgörande företnicitetyrke, kön,position i ärtermer av
socialpolitiken harmiljön ochsocialasjukdom får. Denkonsekvenser

sjukdomskonsekvenserna. Depåavgörande inverkangivetvis också en
påverkarlindrig sjukdomefTektemaekonomiskasociala och ävenav

sjukligheten hosoch därmed kanförloppet sjukdomen grupper somav
påverkareffekternanämndaförvärras.högre sjuklighet Deredan har

redo-harsjukdomsbördandet mått pådärmed hälsoklyfcoma. I som
och sjuk-dödlighetsjukdomskonsekvensernahari kapitelvisats l av
kan redo-till måttihopfunktionsnedsättninglighet inkl. ettvägts som

uppdelatbefolkningendelaroch för olikaför olika diagnoser,visas av
region och socialaålder, kön,på grupper.

skabestämningsfaktorerprioriteringen vilka ohälsansI somav av
fembedöma följandesökamånsåledes i möjligastepåverkas bör vi

riskfaktor:för varjeförhållanden

22 från arbetsgrup-relationer. Rapportfolkhälsokommittén. SocialaNationella
1999.Stockholmrelationer.Sociala Rapport 4.nrpen
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Förekomst riskfaktorn befolkningsgrupperi olika i befolkningen0 av
ochtotalt efter ålder, kön, klass, etnicitet och region.

Riskfaktoms tendens förekomma tillsammans med andra risk-att0
faktorer del orsakskedja.ärsom av samma
Riskfaktoms effekt på olika sjukdomar och skador inkl. i vilken0
mån effekten varierar mellan befolkningsgrupper med olika position
och kontext enligt ovan.
Riskfaktoms betydelse för både sjukdomsrisk och för sjukdomskon-0
sekvenser i den mån den påverkar detta effekten på sjuk-utöver
domsförekomst.
Sjukdomsbördan för de olika sjukdomar och skador effektär0 som en

riskfaktom.av

Det självklart vi i långa saknarär stycken kunskap allaatt dessaom
detaljer. Listan har sin främsta funktion i peka på vad vi ska sökaatt
efter och vilken kunskap kan behövas för skapa hälso-attny som en
politik både effektiv i medlen och jämlikär i resultatet.som

2.5 Effektivitet, jämlikhet och legitimitet i
hälsopolitiken

etiskaDe utgångspunkterna för rättvis samhällsutvecklingen upp-
ställde enligt Rawls kravet ojämlikhet kan det tillatt accepteras ärom

för de Ojämlikhet i hälsa knappastmest utsatta. ärgagn sagtssom ovan
till för någon däremot kan ojämlikhet i riskfaktoremas före-gagn men
komst tänkas det, till och med för dem redan har den sämstavara som
hälsan. finnsDet flera skäl till detta:

Människors hälsochanser starkt knutna till den sociala positionär0
de lyckas inta i samhället, på visättsom attmen samma som anser

sjukvårdens tjänster ska fördelas behovefter i första hand så brukar
vi sociala positioner ska fördelas efter kvalifikationeratt ochanse
inget betyderDet människor har haft mindreannat. hälso-att som
främjande uppväxtvillkor också ofta har haft möjlighetersämst att
få de hälsofrämjande jobben och levnadsvillkoren Detsom vuxna.

allt jämlikt,är det skulle ineffektivtän förannat samhälletmen vara
söka på något därmedatt göra och hota densätt,annat gemensamma

finansieringen viktiga skyddsstrukturer för bl.a. den utsattaav grup-
pen. sådana skyddsstrukturerI kan ingå olika förmedel påverkan

23Sen A. Inequality Re-examined. a.a.
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sociala positioner ocholikaknutnade livsvillkor till sär-ärsomav
skilt villkoren för utsatta grupper.

inflytande knutna till utbildningarbetssituation ochinkomst, ärAtt0
dis-nödvändigt incitament ochoftasocial positionoch ettanses var
skastark denna kopplinghurhandhandlar i förstakussionen om

behövs. redovisasSominkomstklyñorhurdvs. stora somm.m.vara,
kimskapsmassaväxandefinnsochi underlagsrapportema 2 4 en

och inkomst-ekonomisk tillväxtfor balansen mellantalar attsom
på nivåhar hamnatområden och länderfördelning i vissa somen

tjänaroch inte bara dembefolkningenhälsan för helahotar som
mycketexempel på dettydligtminst. finns alltså ärHär attett en

fördelnings-arbetsmarknads- ochgranskauppgiftangelägen att
fördel-ochmellan tillväxtbalansenmed avseende på hurpolitiken

hälsosynpunkt.optimeras frånning ska

kravarbetslivets ökadepåkapitlen ochi 3 4Vi pekar0 senare
förnödvändigt incitamentiblandflexibilitet. hävdasDet attatt ett

anställdaochbland arbetsgivarehög beredvillighetåstadkomma en
anställ-iökar trygghetenflexibilitet deför denna är systematt som

trygghetendet justförändras. Andra har hävdatningen äratt som
mindre förlora påde harrörliga därförmänniskor attattgör attmera

misslyckas lönepolitiksolidarisktrygghetssystemen,och att m.m.
för det ska gåförutsättningarbetsmarknadenpå attattär genom-en

områdeninnebär det påstrukturförändringar.föra snabba Det att av
finnas någonalls behöverkanske intebetydelse för folkhälsanstor

och jämlikhet.effektivitetmellaninneboende motsättning

och socialpoliti-hälso-påsvenska välfárdsmodellen byggerDen att0
harför democh inte baragälla för hela befolkningenken ska som
förstödupprätthålla brettarbete.få eller behålla Attsvårt ettettatt

dockkräverkostnader detdesådant och attett system sys-generar
skall hamnamänniskor inteñnmaskigt förtillräckligtär atttemet

ochtillräckligigrundnivånutanför det. Vidare krävs ärsystemetatt
vidersättningarde f°arupplevermänniskor därutöver attatt

Därmedtjänar.vad dei hög gradinkomstbortfall motsvararsom
legitimitetsskälupprätthållasviss ojämlikhet änmåste avmeraaven

24 HealthPopulationandSocietyWilkinsonKawachi Kennedy R.BP,
York. 1999.New Pressand Health.Reader: Inequality NewIncome

25 andLabour market regimesJohansson L.Furåker B,den Berg A,Van
Arkiv FörlagLund.Sweden-Canadaflexibility. comparison.of Apatterns

1997.
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effektivitetsskäl. därigenomJust medhar länder socialpolitiken av
detta slag i det långa loppet kunnat upprätthålla jämlikhet istörreen

länder.inkomstfördelningen andraän

Människors livsstil har inverkan deras hälsa, märmiskorstor0 men
väljer sällan livsstil främst hälsoskäl. Livsstilen uttryck förär ettav
hur människor tolkar sina livsvillkor och samtidigt uttrycker sin
identitet och sociala tillhörighet. Livsstilen därmedär sättett att ge
livet mening och innehåll och utrycka samhörighet med någraatt
och avståndstagande till andra. kommerDen till uttryck på en
mängd områden klädsel,såsom kostvanor, vilka tid-semesterresor,
ningar vi läser, vilket vin vi dricker, vilka skolor våra bam skickas
till Eftersom livsstilen har med så mycketetc. göraatt änmer
hälsorisker det utmaning forma solidariskär hälso-stor atten en
politik skapar förutsättningar och motiv för demsom mestsom
behöver det förändra sina levnadsvanor. En sådan politik kanatt
innebära restriktioner berör alla, särskild kompen-ävensom men
sation eller stöd till de för livsstilsrisker.är mest utsattasom

2.6 Individens samhälletsresp. ansvar

Den enskilda individen sini familj medoch sitt sociala nätverk har ett
grundläggande för sin hälsa. Föräldrar och andra haransvar egen vuxna

och måste förebilder för de Möjligheterna dettaansvar att tavara unga.
underlättas individerna och hushållen har ekonomiska ochansvar om

sociala för sina liv och hälsopolitiken ochatt styraresurser egna om
sarnhällspolitiken i utformas individensmed behov integritetstort av

grund. Samhällets insats blir då väsentligen skapa stödjandeattsom
strukturer och miljöer för bevara förbättraoch befolkningens hälsaatt

förebygga, uppskjuta och konsekvensernaminska sjukdom.attresp. av
Till detta skall läggas skydd för befolkningens hälsa i vissa fall kanatt
behöva kraftfullt ingripande skydd smittsammaett t.ex. motgenom
sjukdomar eller regler ochså barn ungdomar dels inteatt utsättsgenom
för passiv rökning, dels inte lockas börja röka vi tobaknäratt vet attnu

den främsta enskilda riskfaktomär för sjukdom och död. Vidare kan
samhällets information olika risk- och friskfaktorer för hälsa i vissaom
fall behöva kompletteras med särskilda resursinsatser erbjudan-resp.

26 Esping-Andersen G. The Three of WelfareWorlds Capitalism. Cambridge
Polity Press 1990.
27Korpi PalmeW, The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality:
Welfare State Institutions, Inequality, and in thePoverty Western Countries
American Sociological Review 1998; 63: 661-687.
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den stöd för hälsosamma val. och andra avgränsningarDessaom som
berör effektivitet och jämlikhet hälso- och välfärdspolitiken återkom-i

vi till i de följande kapitlen.mer
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ochövergripande strategierVision,3

ochmål för bättrehälsopolitiska en

jämlik hälsa

Inledning3.1

och i kapitlen 4-i underlagsrapportemavetenskapliga underlagetDet
befolkningenhälsoeñekter ifördelning ochbeskriver förekomst,11 av

möj-redovisas också vadolika och Riskfaktorerrisk- Där ärsomm.m.
i kapitel vad2påverka. etiska utgångspunkternaligt Deatt anger som
vi för de viktigaste dragenbetona. detta kapitel redogörönskvärt Iär att

och hälsopolitiskaavsnitt 3.2 depågående hälsoutvecklingeni den
samhällsutveckling sannoliktde kommande årensutmaningar som

analys den pågåendekommer ställa inför avsnitt 3.3. Dennaatt avoss
den sannolika hälsoutveck-vadhälsoutvecklingen fasta på ärtar som

lämpligtpåhälsopolitiska utmaningarnalingen inte de möts sätt.ettom
sannoliktönskvärt ochbilder vad möjligt, vävsDessa ärtre av som

övergripande strategier med inriktningtill vision ochsedan samman en
positiv och jämlik hälso-förutsättningarna förviktigastepå de en

strategier konkretise-och dessavisionutveckling avsnitt 3.5. Denna
avsnitt Vision, strategiermål 3.5.antal mätbara hälsopolitiskai ettras

nationell strategii samladkomponenteroch hälsopolitiska mål utgör en
målen diskuterasavseende påoch medför folkhälsan. Indikatorer mått

målentill strategiema ochoch redovisas i anknytningi avsnitt 3.4
förverkligaåtgärder föravsnitt 3.5. Förslag konkreta stra-attmerom

tegiema finns i kapitlen 4-1

årsdrag iviktiga3.2 Tre senare

hälsoutveckling

förra del-redovisades i vårtdetaljHälsoutvecklingen i Sverige isom
positiva föränd-mycketflerabetänkande 1998:43 omfattarSOU

folkhälsoproblem och vissa försäm-kvarståenderingar, många stora
uppmärksamma.kan värdaringar under år attsom varasenare
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3.2.1 stadigt ökandeDen medellivslängden

i svenskaMedellivslängden ökar sedan länge stadigt den befolkningen
och visar inte några tecken till stagnation.ännu Från år 1986 till
år 1996 ökade den med år föregående2,2 och den 10-årsperioden med
2,1 år. ökningstaktenI EU i densamma,är varför Sverigesettstort
behåller sitt försprång. USA har ökningstaktenI varit lägre medan den i
Japan har varit högre.

Tabell Medellivslängden3.1. ochi Sverige vissa andra länder 1976-96.

Kvinnor Män
År 1976 1986 19761996 1986 1996

81,8 72,2 74,1 76,7Sverige 73,1 30,3
76,2 78,8 80,8 69,7 72,1 74,2EU
76,8 78,2 79,4 69,1 71,2 72,7USA

Japan 77,4 80,9 83,6 72,2 75,2 77,0

Källa: OECD Health Data 1998.

SCB:s befolkningsprognos från år 1998 räknar med ytterli-senaste att
års ökning2 medellivslängden uppnås år 2010, medan därpågare av en

följande 2-årig ökning uppnås först år25 Genom männensattsenare.
medellivslängd allt kommer ikapp kvinnornas förväntas skillna-mera
den mellan och kvinnors medellivslängd ha minskat frånmäns sitt
högsta värde år 1979 på år till6,4 år på2035 år. Redan i4 dagnärmare
finner vi i utpräglade höginkomstområden storstäderna kommunerrunt
där årskillnaden i medellivslängd mellan och kvinnor endast 3män är
En del könsskillnadema i dödlighet därför troligtvis socio-stor ärav
ekonomiska biologiska. med detI och relativt födel-småän ärattmera
seårgångar blir äldre leder den sjunkande dödligheten inte tillsom nu
någon omedelbar åldringsexplosion och därav följande förändring av
sjukdomsmönstret. Andelen äldre år74 kommer endast ökaöver att
från dagens 8,9 till 10,2 tjugo år.procent procent om

deDet dödsorsaker skaparär överdödlighetmännenssom som
främst minskar. Omkring hälften minskningen kan tillskrivasav en
minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom. Minskningen dödsfall iav
skador står också för betydande medandel, ökad överlevnad ien can-

och andra sjukdomar står för mindre del. Sverige avviker intecer en
särskilt mycket från övriga vad dessaEU gäller förändringar i döds-
orsaksmönster. Många förändringar i levnadsvillkor levnadsvanoroch

1Stockholms Läns Landsting. Folkhälsorapport 1999. Stockholm 1999.
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har roll, kvantitativspelat förhållande betydelseett stor ären men av
cigarettkonsumtionen i Sverige âr 1976 har minskatsedan medatt när-

medan den minskat med50 i har endastEU 10procent, procentmare
under period. iSystematiska insatser trafiksektom och arbets-samma
livet har medverkat till skadedödlighet.sjunkande

till vad förväntaI kanske kunde sig det inte sjuka årärmotsats man
vi lägger till livet, i fall ialla inte de sista åren livet. åldersgruppenFör

år kan vi konstatera funktionsfönnåga45-84 hälsa och har förbätt-att
under flera30 år. finns det indikationerDäremot påavsevärtrats att

sjukligheten bland ökar.yngre

Psykiska och psykosomatiska besvär3.2.2 ökar
-

särskilt hos kvinnor i arbeten med lågayngre
utbildningskrav

indikatorer pekar försämrad hälsa förMånga särskilt kvin-en yngre,
under år. Under ökade förekomsten1980-talet besvärsenarenor, av

från rörelseorganen framför värk iallt i form nacke och skuldror,av
medan 1990-talet karakteriseras ökade psykiska besvär hos dennaav

Tabell 3.2 illustrerar förändringen under perioden 1980-97.grupp.
Människors rapportering denna psykiska behövertyp symtomav av
inte uttryck för psykisk medicinsksjukdom i bemärkelse,vara men
besvären får ändå betraktas växande hälsopolitisk problem.ettsom

Tabell Andel nervositet,3.2. besväras ångest eller sömn-som av oro,
besvär. Sverige 25-44 år 1980-97.

Kvinnor Män
1980-81 1988-89 1996-97 1980-81 1988-89 1996-97

Arbetare lägreoch 22,77 21,1 30,9 15,6 15,9 21,7
tjänstemän
Tjänstemän pá 24,8 13,316,8 17,2 12,9 17,7
mellan- och hög nivå

Källa: SCB, Undersökningar levnadsförhållanden 1980-97.av

påtagligaDen ökningen 9,8 procentenheter i åldersgruppen 25-mest
44 år återfinns enligt tabellen bland lågutbildade kvinnor. Men även
bland iandra den åldersgruppen ökningen varit påtaglig. Blandhar

båda könen intei åldern år, redovisas i tabellen,16-24yngre av som
har ökningen varit tillfrån 2312 Dessutomstörst procent procent.-
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har indikatorer förekomst och psykosoma-vi på ökad psykiskaen av
.tiska hosbesvär bam. finner sedan många âr gradvisDäremot man en
förbättring bland befolkningen år.44över

självrapporterade sjukligheten har under 1990-talet såledesDen
blandframförallt uppvisat kraftig ökning psykiska besvären av yngre.

andra indikatorer förekomst långvarig sjukdomMen även t.ex.som av
och självrapporterad nedsatt hälsa generellt har visat mönstersamma
fast uttalat. Trötthetssymtom ökat och allergiska besvärmindre har
fortsätter arbetaryrkenöka bland Kvinnor i har ökande över-att yngre.

hjärtinfarktrisker insjukna i och lungcancer de tvåäratt storasom
tobaksrelaterade sjukdomarna.

sociala olikhetema i hälsa består3.2.3 De

ökade kraftigt undersociala skillnaderna i dödlighet ochDe 1960-som
ligger kvar i övrigt räknat i1970-talen på nivå rela-mansamma som -

tiva i i många europeiska länder itabell 3.3 återfinnertermer som -
dag. återfinns i fleraVi kan också från tabellen olikamönstretattse
dödsorsaker olika dödligheten imed ganska etiologi, relativaattmen

särskilt för kranskärlssjukdom, lungcancer, alkohol-ärtermer stor
skador och självmord.

Tabell avlida i olika dödsorsakerRelativ risk for arbetare jäm-3.3. att
fört med tjänstemän. Sverige år. refe-35-79 Tjänstemän1991-95. är

lrensgrupp .

Kvinnor Män
totaltTumörer l 5 1,24

1,59 1,66Lungcancer
1,81 1,56Kranskärlsjukdom

Alkoholrelaterade dödsfall 1,20 1,67
Skador totalt 1,07 1,66

Trañkskador 1,190,78
Självmord 1,87 2,50

TOTALT dödsorsaker 1,34 1,45alla

Källa: Socialstyrelsen/EpC: Databasen SverigeHur mår

sociala klyftomaockså allt påtagligt fenomen de iDet är ett attmera
funktionsnedsättningsjuklighet uttalade allvarligare ochär mera

handikapp tabell Förekomst långvarig sjukdomse 3.4.mäterman av

2 inMackenbach Socioeconomic inequalities in morbidity and mortalityet
Western Europe. Lancer 1997;349, 1655-1659.
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eller besvär klart hos arbetare och lägre tjänstemän.vanligare Avär
dem någon sjukdom har cirka hälftenhar långvarig 39,7 procentsom

arbete dagliga20,8 procent nedsatt förmåga sköta eller andra akti-att
viteter mindreoch tredjedel de 6,0 procent har i sinän senareen av

de dessutomså svår nedsättning arbetsförmågan står utanföratttur av
blandarbetsmarknaden. viktiga här dock överrisken demDet är att som

har arbetaryrken blir mycket kraftigare endast med de sjuk-när tarman
domsfall fått konsekvenser jämfört med inklu-allvarligasom om man

lindriga Effektema iderar alla de fallen. sjuk bl.a.att tennerav vara av
allvarligare för människorsysselsättning således i yrkenär avsevärt

med låga utbildningskrav.

för sjukdom ochTabell Relativ risk långvarig med olika3.4. utan
Sverigekonsekvenser. för ålder och kön. 1996-97,Justerat 25-64 år.

referensgrupptjänstemänHögre 1.är

med i någonNågon med i hög grad- -
nedsattlångvarig nedsatt arbets-man

sjukdom arbetsförmåga förmåga och i
arbete

Högre tjänstemän 1 1 1
Mellan " 1,1 1,4 1,8

2,2Lägre 1,5 3,8"
Facklärda 3,3arbetare 1,7 6,0
Icke facklärda arbetare 3,21,8 6,2
% i befolkningen

20,825-64 39,7 6,0år

Undersökningar levnadsförhållanden 1996-97.Källa: SCB, av

utvecklingslinj i3.3 Några viktiga er

hälsopolitikenoch påsamhället krav

Ökande på kvalifikationer ochkrav3.3.1

flexibilitet i arbetslivet

svenska samhället har pågåttgrundläggande förändring i detEn som
industriali-med andra högtsedan 1960-talet och vi har gemensamtsom

arbetskraftlågutbildad har mins-serade samhällen efterfrågan påär att
de förändringar sker påkat drastiskt kapitel 4.2.se Många somav

försöker med olika politiskaarbetsmarknaden och samhället mötasom
förändring. Tabell illustrerarinsatser sin utgångspunkt i 3.5har denna

där syssel-detta åldersgruppen årunder perioden 1975-1997 för 25-54
sättningen normalt förutsätts hög.vara
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Tabell 3.5. årAndel befolkningen 25-54 inte sysselsatta påärsomav
arbetsmarknaden inkl. förtidspensioneradearbetslösa, och övriga
bland dem utbildningarhar yrken med korta yrken med undersom

utbildningskrav3 års arbetare inkl. kortutbildademotsvarande före-
lägreoch tjänstemän och bland övriga yrken tjänstemanna-tagare

yrken mellan-på och högre nivå.

Kvinnor Män
Arbetare och lägre tjanste- Arbetare och lägreHögre Högre tjänste-
tjänstemän tjänstemänmän man

1975-77 23,6 27,0 7,8 1,0
1985-87 13,5 4,9 8,8 1,1
1995-97 26,2 23,78,1 6,5

Källa: UndersökningarSCB, levnadsförhållanden 1975-1997.av

Vi här det bekanta faktum sysselsättningen ökade bland kvinnorattser
under 1980-talet för under minska för alla1990-talet Viatt grupper. ser
också under 1990-talet ökade för båda könenandelen ståratt utansom
arbete mycket kraftigare 13-15 procentenheter bland människor med
yrken låga utbildningskrav med demmed jämfört har yrkensom som
kräver längre utbildning innebär3-5 procentenheter. Det deatt som
står utanför arbetsmarknaden inkl. arbetslösa, förtidspensionärer, hem-
arbetande m.fl. i allt högre utsträckning skiljer sig från de sysselsatta
vad gäller yrkesutbildning. lågutbildadesDe arbetskraft med andraär
ord mindreallt eñerfrâgad. har försökt detta feno-Många länder möta

minska utbudet arbetskraft förtidspensione-attmen genom genomav
ringar lågt deltagandeoch kvinnligt arbetsmarknaden,på medan andra
har försökt lösa arbetskraftdet minska priset i formattgenom av

arbetskraftavregleringar och lägre löner för lågutbildad Sverige prö-
vade länge hålla efterfrågan denexpansion offent-att uppe genom av
liga sektorn, har arbetat i likhet med mångaunder år andramen senare
länder med Kunskapslyftet.satsningar på utbildning Dettyp ärav
komplicerat vilka blirhälsoeffektema olika vägval,avgöraatt av men

växande litteratur för alternativet med minskandetalar det andraatten
löner för lågutbildad arbetskraft växande inkomstklyñor försvåraroch
möjligheterna skörda de hälsovinster möjliga meduppnåäratt attsom

3Esping-Andersen WelfareG ed.: London. Publi-States Transition. Sagein
cations 1995.
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god ekonomisk tillväxt avsnitt 4.3.2 underlagsrapportemase samten
45.och

utvecklingen ändrade politisk-Globaliseringen, den tekniska och
förhållanden också förändringstryck i andraekonomiska skapar ett

offentlig verksamhet. skeravseenden på både privat och Det strävanen
till kärna kvalificerade fastkoncentrera verksamhetenmot att en av

ökad användning tillfälligaanställda kombinerat med avpersoner, en
krymper antalet fastprojektanställningar, konsulter Företagenm.m.

produktiviteten ökas i snabbanställda i goda tider samtidigtäven som
kärna fast anställdatakt. betyder det sidan finnsDet åatt ena en av som

bland kvinnorna fortfarandeoftast heltid, detarbetar äräven om
ideltid. Bland de högutbildade denna kärna40 arbetarprocent som

stadigt. således med högaökar kraven på övertid Det är en grupp
möjligheter till påverkaarbetskrav, samtidigt relativt goda attmen

arbetetuppläggning till utbildning iarbetets och
fördubblatsmed tidsbegränsade anställningarSamtidigt har antalet

halv miljon dvs.1990-talet ochunder utgör närmare en personer,nu
har denarbetskraften. relativa15 I ärtermerprocent grupp somav

vikarier ökat kraftigt frånprojektanställda och inteövriga ärsom
1997.7till år Det3,5 år 1989 8,1 ärärprocent procent en grupp som

får leva med den otrygghethar utbildning och dehög ävenunga, om
de har goda möj-tillfälliga kontrakt upplever denna attgruppgersom

Även kraf-s.k. behovsanställda har ökatligheter utvecklas i arbetet.att
majoritet gäller behovs-perioden. Kvinnor i dettigt under närär stor

projektanställningama.anställningar medan dominerar Det ärmännen
arbetsvillkoren innebär förhöjdfrämst i behovsanställningama ensom

ohälsa. arbetsmarknadenrörligheten pårisk för Till detta kommer att
dålig hälsa, invandrarbak-människor med låg utbildning,ökar och att

arbetstill-för konkurrensgrund i ökande utsträckning utsättsetc. om
fällen lokala arbetsmarknadema.från utanför depersoner

hälsoeffekternalångsiktigaför tidigt säkert bedöma deDet är att av
ökade utveck-denna utveckling. finns positiva elementDet t.ex.som

ökadnegativa elementlingsmöjligheter i arbetet, också sommen
kraftiga ökningenför högaotrygghet och alldeles krav. Den av psy-

Nationella och hälsa.folkhälsokommittén. Ekonomisk försörjning Rapport
Stockholm 1999.från Ekonomisk trygghet.arbetsgruppen Rapport nr

5 från arbets-folkhälsokommittén. Sociala relationer.Nationella Rapport
Sociala relationer. Stockholm 1999.Rapportgruppen nr

6 arbetslivet. Solna.Bastin relationerWikman Andersson NyaA, A, M. i
Arbetslivsinstitutet 1999.
7A.a.
Nationella från arbets-Arbetslivsfaktorer.folkhälsokommittén. Rapport

StockholmArbetslivsfalctorer. 1999.Rapportgruppen nr
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kiska form och nervositeti trötthet, sömnbesvär i dettaärsymtom av
vamingssignal sambanden bristfälligtsammanhang ännu ärävenen om

och känsla kroppslig trötthet etterkartlagda. Sömnbesvär arbetet harav
dock sig särskilt vanliga bland kärnan fast anställdavisat medavvara

kanövertid liksom bland företagare. tänka sigmycket Man ökadatt en
anställningsförhållandenflexibilitet arbetsmarknaden med lösarepå

lättare föruppluckrad lagstiftning skulle detoch medgöra personer en
sigarbetsmarknaden gällande. landposition på Igöraatt ett somsvag

arbetsmarknaden har avreglerats underStorbritannien där antal årett
lågutbildade och sjukahar dock utslagningen bland gåttpersoner

Sverige. från arbetsmarknadensnabbare i Exkluderingmycket ärän en
hälsokonsekvenser i synnerhetallvarliga denkan få somprocess som

hälsa och därmedmed dålig ökad sårbar-ofta drabbar människor redan
har högredan sjuklighethet. med den drabbarI och att som engrupper

fördelning.ohälsanstenderar också öka klyftorna iden att

förförutsättningar bevara och3.3.2 Förändrade att

kapitaletstärka det sociala

Industrisamhällets fortskridande arbetsdelning skapade sammanhåll-
solidaritetning och i samhället både byggde på likhet inomsom

yrkesmässiga kollektiv insiktenoch olikhet, dvs. människor iatt ett
differentierat samhälle behöver Arbetsdelningen har intevarandra. bli-

uttalad,vit mindre har allt globaliserats vilket har gjort bero-men mera
marknaden Samtidigtendet abstrakt. arbetar människor intemeraav

kollektiv med helt likartade arbetsuppgifter allt fleralängre i stora utan
självständiga och individualiseradehar fått arbetsuppgifter. Män-mera

niskors förmåga klara sig arbetsmarknaden har blivit bero-påatt mera
ende vilka satsningar de själva kan i fråga utbildning.göraav om

vilja förhandlaArbetsgivama tenderar vidare allt lönerattmera om
individer med Flera studier också visatmed kollektiv. harän attsnarare

människor i Sverige snabbt har utvecklat individualistisk håll-en mera
övrigt.ning till arbetslivet och samhällslivet i Med detta attmenas

utveckling,önskar betoning på individens mindre utrymmeman mera
för auktoriteter, personliga initiativ ochför självstän-större utrymme
dighet valfriheti arbetet, och för i livet. Dettastörreutrymme samman-

9Bartley Relation between socio-economicM. Owen C. employmentstatus,
and health during economic change 1973-93. BMI 1996;3 l3:445-449.
l° Pettersson Välfärd, värderingstörändringar och folkrörelseengagemang,T.
Axelson och red famtidPettersson T. denna Stockholm. CarlssonsMot
Bokförlag AB 1992.
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olikahänger utbildningsklyftoma mellan besluts-naturligtvis med att
fattare minskat under efterkrigstiden.i haroch medborgarna gemen

ocksåStudier värderingsförändringar har pekat på ökadatt enav
kollektivistiska attityder på ingetindividualism bekostnad av mera

förskjutning egoistiska hållningarhar inneburit någon påsätt mot mera
finansieringengällerbekostnad solidaritet detnärt.ex. av gemen-av

fall så länge tillhandahållervälfärdsinstitutioner, i dessavarjesamma
värderingsmönstren har iblandden önskade valfriheten. förändradeDe

individualism." långsiktigtbetecknats solidarisk Den ökandesom en
omflyttningen både och inom landets bidrar också tillgränseröver en

gamla strukturer. Räknat i befolkningenupplösning ärprocentav av
den flyttningen landets och mellan kommu-årliga 1över gräns procent

Inflyttningen till storstäderna har tagitinom landet 4över procent.ner
Märmiskorsfart minst lika omfattande på 1960-talet.och är somny nu

samhällsklass,identitet i minskande grad knuten till eller religionär ort
förhållandenoch i ökande omfattning till flyktiga livsstil,sommer

intressen i samhällsfråga.och någonengagemang
allt detta hälsopolitisk relevans Hälsoutveck-På vilka harsätt nu

lingen 1990-talets dramatiska ökning dödligheten ii vår omvärld av-
Östeuropa, hälsoutvecklingenförsämringen i Danmark ocht.ex.av

ökandeamerikanska storstäder de sociala klyftorna i död-många samt
Östeuropa, ochligheten Kina, Latinamerika USA har påminti oss om-

enkel entydig relation mellan ekonomiskdet inte finns någon ochatt
hälsoutveckling. börjar allt vissautveckling och Vi veta attmera om

ekonomiskaegenskaper i sarnhällsstrukturen interagerar med den
utforrrmingen välfårdspolitiken iutvecklingen sådantpå sättett att av

bred hälsopolitiken mening blir avgörandebemärkelse och i snävmera
för kan de potentiella vinsterna den ekonomiskavi omsätta avom

hälsoutveckling.utvecklingen i positiven
för sådan strukturellforskning talarEn växande volym att enav

samhället, det "kittegenskap den sociala integrationen i dvs.är som
hög tillit till varandra i vardagslivetsmärmiskor har gradgör att aven

litarolika sociala relationer och de på deävenatt att gemensamma
tillgång till dessainstitutionerna och de de har genomresurser som

förvaltade. egenskaper iinstitutioner effektivt och rättvist Det ärär
det ömsesidiga beroendet människor emellansamhället innebär attsom

bygger det vi i kapitel kallade denorganiserat i former på 2är som
delshumanistiska märmiskor behand-märmiskosynen, och gör attsom

las respekt och dels tillgång till grundläg-med lika omtanke och ges

Rothstein Vad bör Stockholm. SNS Förlag 1994.B. görastaten
Z health. London.Social determinants ofMarmot MG, Wilkinson RG eds.
Oxford University 1999.Press
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gande förmågaoch liv. Det handlarforma sina bådeattresurser om
ideologiska institutionellaoch förhållanden i samhället medsom en

solidaritetäldre terminologi kallas och i modern tappningen mera
Putnam.hundra år betecknas socialt kapital Putnam tol-senare

kade sin studie regioner i Italien starkt och aktivt organi-att ettav som
sationsliv förutsättningoch den medborgaranda det skapar viktigär en
för både starkare institutionerdemokratiska och bättre ekonomisk
utveckling se avsnitt 5.2.

Vi har lärt från forskningen i arbetslivet människorattoss om ges
möjlighet påverka sin arbetssituation utvecklas deras förmågaatt sam-
tidigt det gäller klara förändringar och krav pånär sättatt ettnya som

hälsosynpunkt.positivt från talar förMycket påär sätt attsamma
samhällen inte förmår återskapaständigt de ideologiska ochattsom
institutionella förutsättningarna medborgarnaför kanatt gemensamt ta

förvaltningenför angelägenheter blir ettansvar av gemensamma sam-
hälle där människor känner utanförskap och maktlöshet. Utmaningen
ligger föri de strukturer fungerade detta ändamål underatt som
industrisamhällets och välfärdsinstitutionemas framväxt inte lika själv-
klart effektiva i tid solidarisk individualismpräglas ochär en som av
krav på valfrihet.

Barnfamiljemas villkor och barnens3.3.3 antal och

uppväxt

infrastrukturen också förutsättningarnaDen sociala påverkar för
familjebildningen. påtagliga förändringen denDen i svenskamest

Årdemografm födelsetalen.under 1990-talet de sjunkande 1998är var
fruktsamhetstalet fruktsarnheten ligger kvar denna1,50. Om på nivå
kommer varje kvinna bam. deni genomsnitt föda 1,5 lägstaDetta äratt
nivå förstanågonsin har observerats i Sverige. gången sedanFörsom
år avlider föds.1809 det fler människor det början 1930-taletIän av

debattenbefolkningsfrågoma stod fruktsam-inär centrum av var
hetstalet högre, då invandringen å andra sidan mindre. Sedanmen var
har högresiffran i långa perioder legat betydligt och så årsent som

13 MacmillanDurkheim of Labour London. EducationE. Division in society,
1985 l 893.
14Putnam Making democracy work Princeton. Princeton UniversityRD. Press
1993.
15Aronsson G. Arbetspsykologi. Studentlitteratur 1987.
6 Myrdal Myrdal befoIknings/rågan. Stockholm.A, G. Nya Doxa 1997Kris i
1934.
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krävs1990 dvs. lite nivå förden 2,14, den denöver attvar som nuva-
rande befolkningen sikt sig själva.på skall reproducera dess-Det är

siffra denbetydligt högre vad i vidVästeuropaärutom änen som var
Östeuropatidpunkt och idär den låg kring 1,3-1,7 där densamma var

lägre.ännu
Födelsetalen främst uttryck för hur människor värderar möj-är ett

lighetema förena familj ebildning, arbetsliv och försörjning. kanDetatt
finnas skäl, inte bara i Sverige, oroad i daghuröver vär-att ungavara
derar möjligheter ljuset fådessa i möjligheter arbete, klara deatt attav
ökande kraven från de arbeten finns, och förena detta med för-attsom
äldraskap. Utbildningarna förlängs i yrkeslivet förläggsoch tillstarten

årsåldem. faktiska25-30 Samtidigt sjunker den pensionsåldem ner
under 60 barnafödande sker tenderar koncentre-år. Det attsom nu vara

till årsåldem och därmed inträffar för barnens25-35rat ansvaret upp-
i årsåldem. betyder liv25-55 på års längdDet 80växt ettatt numeraav

skall och familjelivbåde allt krävande arbetsliv förenas underett mer
tredjedel tiden. Tid för mellan föräldrar och bam harumgängeten av

blivit bristvara. förhållande bör uppmärksammas hit-Detta änen mer
tills.

har haft svårigheter komma inUnga på arbetsmarknadenstora att
och det har särskilt gällt lågutbildade kvinnor. främstDet ocksåär
denna har avvaktat med föda bam under 1990-talet. Spe-attgrupp som
ciellt kvinnor till följdmed mycket låga inkomster studier ellerav
arbetslöshet har fruktsamhet. barnlösa kvinnormycket låg Av i åldern
20-29 år hade arbetsinkomst under kronor19 50 000 årprocent en
1990. andel hade år till 42 till följd flerDenna 1995 ökat procent attav
studerar eller med arbetsinkomstarbetslösa. Kvinnorär överen
100 har fruktsamhet de tjänar000 kronor gånger såtre stor som som
under 000 kronor. del nedgången i födelsetal beror på50 Att atten av
flera går allt längre för varje fallutbildningar kan tala nedgången iatt
delvis också sin antagit födelsetaletSCB har iär temporär. attprognos
kring år 2010 ökar till 1,85.

den paradoxalt förändringar påDet kan bakgrundenmot attses som
arbetsmarknaden fördelningspolitiken under år haroch inom senare
medfört bamfamiljemas sänkts jämfört med andrastandard haratt

situationsjälva verket uppvisar barnfamiljernas ekonomiskalgruppers.
många kristecken. Enligt uppgifter i underlagsrapport 2 har t.ex.
ensamstående föräldrar med eller fler bam och samboende medtvå tre
eller fler barn fått sin ekonomiska standard minskad med 10 procentca
mellan åren 1991 och hela befolkningen har motsvarande1998. För
siffra varit Vidare har andelen barnfamiljer med långvarigt4 procent.
socialbidrag ökat under 1990-talet.



Vision, och hälsopolitiska104 SOUövergripande mål 1999:strategier 137

Vi har kunskap fostertidens,växande barndomens ochen om ung-
domsârens betydelse blandför hälsan både framföralltunga, men

i livet. och ungdomsåren innebär hög sårbarhet.Barn- Det ärsenare en
därför psykologiskaviktigt hur uppväxtvillkoren i och socioekono-
miska formar sig. faktum så många familjerDet tvekartermer att unga
eller med föda barn kan tecken på de osäkra påväntar ett äratt attvara

de kan skapa tillräckligt för sina bam.bra villkor Dessutom harom
utvecklingen medfört denpå bostadsmarknaden uppväxtmiljönnäraatt
i bostadsområdet bamallt olika för med olika familjebak-utser mera
grund. Medan arbetsmarknaden har ort vissapå försök skapaattman
mekanismer skall det förmöjligt med nedsatt hälsagörasom personer

få arbete fåde orkar med eller försörjning, fun-att ett attsom en annan
bostadsmarknaden i riktning. De behö-närmast motsatt mestgerar som

stöd i form social miljö i anslutningresursstark till bostadenver av en
har skaffa den. utveckling ställersvårast sig allt kravDenna störreatt

förmåga bl.a. skolapå samhällets med hjälp och barnomsorgatt av
söka kompensera brister i uppväxtmiljön så barn lika möjlig-att ges
heter i livets början.

Internationalisering och konsumtionsmönster3.3.4

Det växande flödet information och kulturellaöver gränserna varor,av
påverkar våra konsumtionsmönster i mängd avseenden,mönster en

somliga för globaliseradhar betydelse hälsan. marknadsföringEnvarav
snabbmat, läskedrycker, tobak och alkohol spelar växande rollav en

för märmiskors levnadsvanor. gäller också olika skönhetsidealDet som
påverkar människors kroppsuppfattning Traditionella svenskam.m.

med mycket animaliskt fett i kosten och dryckesmönstermönster ett
det gäller alkohol dominerat starksprit vika för andra inrikt-när gerav

ningar, bl.a. under inflytande kontinentala hälsopolitiskUrmönster.av
Åsynvinkel komplext. sidan ökar tillgången tillär mönstret ettena

bredare utbud bl.a. positiva för hälsoutvecklingen.ärmatvarorav som
Å andra sidan kan den allt kraftfullare marknadsföringen mindrege
positiva effekter. kan den ökade handeln och resandetDessutom göra
det upprätthållasvårare också allt viktigare restriktioner inomattmen

hälsopolitiken liggerexempelvis alkoholområdet. utmaningen iFör att
öka människors detmöjligheter till skapas förutrymmeatt ta vara som

sundare konsumtionsmönster, samtidigt det svenska samhälletett som
måste riskernakunna gripa in finner för barn, ungdom ochnär attman
andra försårbara blir stora.grupper
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3.4 Mål, indikatorer, måttenheter,
tidsperspektiv och målstruktur

avsnitt hälsovänligt samhälleI 3.5 redovisar vi vår visionnästa ettav
och konkretiserar inom för åtta övergripande strategiervisionen ramen

mål förhållanden viktigast föroch 19 med fokus de nåpå är attsom en
bättre kopplade indikatorer ochoch jämlik hälsa. Till målen ärmer

syftar till väsentligamåttenheter för mätning. Indikatorerna fångaatt
förhållanden friskfaktorergäller de risk- och i målen,som angessom

friskfaktorer.inte i sig själva några detta avsnittrisk- Iärmen resp.
redogör for dessa måttenheter för målens tids-vi indikatorer och samt
perspektiv och struktur.

med operationella målnationell strategi3.4.1 En

framgår kapitelHälsopolitiska mål kan på olika Som 1sätt. avanges
har bestämningsfaktorervi bestämt för i första hand fokusera påattoss
för bestämningsfaktorer.hälsa och mål för Vidare redovisar viatt ange

färre sjukdomar skadorantal mål gäller vissa och mål-ett samtsom
sakkapitlen allmänna mål refe-målenI 4-11 utangrupper. anges som

till indikatorer, mätmetoder eller tidsdimension. Vi redovisar mål irens
dessa förhållandenkapitel i vissa skall öka eller minskatermer attav

förutom fall, vilken tidsperiodpreciserar inte exakt, i några undermen
det skall ske eller hur förändring skall avsikt detVårmätas. nären
gäller sakkapitlen slutbetänkandet ytterligare prioriteringari göraär att
och mål.den bakgrunden redovisa tidssattamot

gäller förslaget till nationell strategi för bättre och jämlikNär det en
hälsa, bedömer vi angelägetredovisas i det här kapitlet, det ärattsom

redan detta betänkande exakta och redovisa indikato-iatt attvara mer
måloch mätning de harför I stort settprocentsatserrer som anges.av

vi också Avsikten detta falllyckats med denna inriktning. iär även att
preciseringar i slutbetänkandet. Vissaytterligare prioriteringar ochgöra

indikatorema bör omformuleras de någotdå också så attattav anger
för flerapositivt skall öka under angiven period, istället iatt som nuen

fall fokusera minska.på negativt skallnågotatt

år3.4.2 Tidsperspektiv till 2010

Vilken tidpunkt uppnående hälsopolitiska målskall för ärsom anges av
inte självklar. perioden fram till årVi har kommit fram till 2010 äratt
lämplig. relevant politiskttillräckligt kort for iDen är ettatt vara per-
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folkhälsopolitiskaspektiv tillräckligt insatseroch den lång förär att
skall kurma eñekLGenom bestärnningsfaktorerha avsedd vi betonaratt

hälsafor inte problemet invänta hälsoeffekteruppstår med att av
hälften denåtgärder lång tid. Perioden vidare så långärtar somsom

sin hälsopolitiskaperiod europaregionen tillämpar iWHOsom av nya
i halvtid jämförtstrategi, Hälsa och därmed utvärderas med21, kan

dessa mål.
redovisningen målen i avsnitt återkom-I de hälsopolitiska nästaav

beroende bedömsvissa mål under flera strategiavsnitt på deattmer
för fallviktiga inte bara för flera områden. dessaI ärett, utanvara

istället indikatorer används liksomi allmänhet de procentsatsemasom
armorlunda.



1999: 137 hälsopolitzskaSOU övergripande målochVision, 107strategier

3.5 Vision, strategier och mål för ett
samhällehälsovänligt

Vision för hälsovänligt samhälle:ett

hälsovänligt samhälle människor likvärdigaEtt alla möjligheterger
påverka orsakernade och till och konsekven-att egna gemensamma

sjukdom och ohälsa.serna av

möjligheterI sådant samhälle har alla människor handskasett att
med livets och för den hälsa kanutmaningar ta ett eget ansvar som
påverkas individen.av

Faktorer skaparden omgivande miljön fvsisk och psykiski som
ohälsa, ojämlika levnadsförhållanden och osunda miljöer,såsom
har betydandeundanröjts grad.i

Övergripande hälsovänligtstrategier för samhälle:ett

Stärk den sociala gemenskapen solidariteten samhället.och i

Öka arbetsmarknadenmöjligheterna till ochintegration på -
minska utslagningen.

Öka människors trygghet arbetslivet.inflytande och i

Öka barnfamiljemas ekonomiska och tidsmässiga utrymme.

Ge barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar liveti genom
minska och kompensatoriska åtgärder.segregationenatt genom

Ge äldre och sjuka eller fitnktions-långvarigtärpersoner som
hindrade möjligheter forma liv efter behov.sinaatt

Skapa hälsoutveckling.miljöer för hållbaren

Öka solidariteten med sårbara för livsstilsrisker.dem ärsom
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Vår3.5.1 vision för hälsovänligt samhälleett

framstegensamhällsutvecklingen de vetenskapliga går fort och detoch
inte särskilt meningsfullt försöka några preciseradeär göraatt progno-

den hälsoutveckling hälsopolitiska mål skall försökavåraöverser som
påverka. Vi har i stället i avsnitt försökt peka på förändringar3.3. några
i samhället skapar förutsättningar både för människors hälsasom nya

för individers möjligheteroch institutioners påverka den. Motsamt att
dessa hotfullaibland löftesrika ofta bilder vill vi ställanågot vårmen
vision hälsovänligt strategier hälsopolitiskasamhälle ochett samtav
mål för de förändringar förvi krävs människor skallattsom anser
kunna förutsättningarnapåverka de och de und-attegna gemensamma
vika sjukdom, handikapp och för tidig död.en

Vår vision hälsovänligt allasamhälle detta börär män-ett attav ge
niskor förutsättningar påverka de ochattsamma egna gemensamma
orsakerna sjukdom konsekvensernatill och ohälsa liksom detta.av
Denna betoning lika förutsättningar påverka orsaker och kon-attav
sekvenser grund harmed den etiska vi redogjortöverensstämmer som
för i avsnitt Vidare människor skall2.1. vi kunna ta ettatt egetanser

för den hälsa kan individen. Till visionenpåverkas höransvar som av
också har kommit långt med undanröja dei arbetet ojämlikaatt attman
levnadsförhållanden och osunda skapar fysiskmiljöer och psykisksom
ohälsa. specifikt följandekonkretiserar vi i den visionenMer itexten
samband med redovisning övergripandeåtta strategier och hälso-19av
politiska mål. Fokus ligger förhållanden viktigast förpå de är attsom
nå bättre och jämlik övergripande strategiemahälsa. åttaDeen mer

i rubrikerna till de följande i kapitlet.avsnittenanges
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sociala gemenskapenStärk den3.5.2 Strategi 1 -
samhälletsolidariteten ioch

Mål

faktiskt fun-i samhälletsolidaritetenkriterierna förviktigasteDe att
intearbetsmarknadensig påmänniskor inte klararär att somgerar

måttlighålls påinkomstklyftomaockså fattigdom,drabbas att enav
välfärdssamhället.nivå frånoch ingen stöts utatt

Ökade inkomstklyfor motverkasbör

fattigdomMinskad relativ

brytashemlöshetsocialbidragstagande och måsteLångvarigt

politisk marginaliseringMinskad

självmordMinskad frekvens av

socialastärka denhandlarförsta komponenten i strateginDen attom
samhället harsvenskasamhället.gemenskapen och solidariteten i Det

skapa och under mångaframgångsrikt det gällervarit ovanligt när att
godför välstånd ochupprätthålla förutsättningardecennier bra ett en

barnadödligheten i landethälsoutveckling. Redan för sedan100 år var
vidländer, fastän Sverigei europeiskalägre bamadödligheten andraän

Folk-fattig nation itidpunkten fortfarande relativt Europa.den var en
förutsättning.viktig1800-taletskola för alla från mitten var enav

allmänna1800-taletunder delenAndra förutsättningar av varsenare
föda, bostäder,bättre bättreförbättringar levnadsvillkoren i form avav

städer-Sanitära iförbättrad hygien, bättre bamavård och bättre system
na. periodvisaviktiga.folkrörelsemas insatser TrotsblevSenare

Sverige sitt för-upprätthållerekonomiska utvecklingenproblem i den
Samtidigt sker detdödlighetsutvecklingen.språng vad gälleri världen

bostadsmarknadenochförändringar arbetsmarknadenbåde pâ som
industrisam-Upplösning det gamlaställer inför utmaningar. avoss nya

arbetslöshet utslagningochhällets sociala strukturer, kvardröjande hög
påsegregation tenderar tätafrån arbetslivet, individualisering och att

17 Även-verklighet.ochOhlsson Sveriges befolkningBengtsson R. myter
Böcker. Uppsala 1993.ekonomisk och social historia. BraSverige. Entyret
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det vilket lösningar försociala kapitalet, ställer krav på delvis attnya
försvara sociala investeringarna. Samtidigtde gjorda ökar vårt veten-
skapliga och höjs kravenkunnande med all vad samhälletsrätt --

institutioner skall åstadkomma, intekunna minst pågemensamma
hälsoområdet.

Samhället måste därför hitta former för å sidan upprätthållaatt ena
de etiska kraven på rättvisa vi diskuterade i kapitel samtidigt2som

människor måste både faktiska institutionella förutsättningarsom ges
för också tillit och förmåga till påverka de förhållanden ärattmen som
viktiga för deras hälsa. naturligtvis förhållandenDet gäller både inom
arbetslivet, familj, lokalsamhälle konsumtion föroch det socialamen
kapitalet och solidariteten välfärdspolitiken grundläggande. Proble-är

finte och inte speciellt svenskt många länder pågårIärmet nytt en
reformering välfärdspolitiken i synnerhet hälso-och och sjuk-av av
vårdspolitiken. demokratiska handlar det iI samhällen hög grad attom
under de förändrade förutsättningarna justera de socialagemensamma

fungera förmårså de upprätthålla sådansättsystemens att attatt en
balans effektivitet de kan bevara sittmellan och rättvisa breda poli-att
tiska valfrihetstöd. måste ökade krav på och effektivitetMan påmöta

inte urholkar alla medborgarekraven pâ behandlas medsättett attsom
lika och respekt.omtanke

Sverige har i till andra länder sökt lösa dettamångamotsats
problem skapa välfärdspolitik inte delar befolk-attgenom en som upp
ningen i betalar ochmajoritet skatt minoritet ständigten som en som
måste ifrågasättas de berättigade till bidrag. harIstället institu-ärom
tioner skapats där i princip hela befolkningen såväl betalandeär som

både transfereringarmottagande och tjänster och där samtidigtav man
söker skapa anpassning till människors allt individualiseradeen mer
önskemål och behov och effektivitetökad valfrihet i service-genom
utbudet.

Vi denna modell fortfarande bättre förutsättningaratt attanser ger
återskapa det sociala kapitalet känd modell.någon Dennaän annan
modell har paradoxalt också visat sig effektiv selektivaänvara mernog
modeller fattigdomdet gäller minska förekomsten ochnär att attav

inkomstklyftor,utjämna sin sannolikt har haft posi-vilket istora tur
tiva hårfinhälsoeffekter. det handlar balans. människorMen Omom en
främst ligheterkan påverka valmöj marknad åter-påsystemet genom en
skapar påverka detdet endast tillit till kunna det jämlikäratt om en

n Rothstein Vad börB. görastaten a.a.
19Korpi Redistributionw, Palme The Paradox of and Strategies of Equality:
Welfare inInstitutions, Inequality, and the Countries.State Poverty Western
American Sociological Review 1998;63:66 l-687.
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kan träffamarknad betydelsen faktiskt välinfonneradei människoratt
jämlik marknad, därför dessaval. Sjukvård och socialtjänst ingenär att

professionellverksamheter handhas med kompetenstungav personer
sårbar till följd sjukdomoch valen i situationer då individen ärgörs av

med demokratiska institutio-och Därför bör styrningen skeutsatthet.
offentliga produktionenhjälp. konkurrensutsätta denAtt attgenomners

tjänster förefterfrågade inommöjligheter producera ävenatt ramenge
ägandeförhållanden har visat sig kunnaförvaltningsformer ellernya

kvalitet. verksamheterpåverka både valfrihet, effektivitet och Dessa
inte upprätthållandet deni sig något problem vad gällerutgör nuva-av

verksamheterna. Utländska erfaren-rande solidariska finansieringen av
undergrävande siktheter tyder dock på det finns risk för påettatt av

både denden solidariska finansieringen och därmed rättvisekravet och
välfärdspolitiska privata fmansieringslösningarmodellen i stort om

vinstdrivande företag påi omfattning och kombineras medväxer pro-
stödet för den solida-ducentsidan. situation detI sådan kan antas atten

sviktar. finansieringen kanfinansieringen åriska Den gemensamma
offentlig verksamhetförandra sidan undergrävas inomäven enramen

har otillfredsställande på andradenna dålig kvalitet eller fungerarom
sätt.

välfärdsinstitutioner viktiga,betyder starkaDetta ärävenatt om
dem skapainnebär nödvändiga reformeringen måsteden att manav en

andra fonner. Organisations-jordmån det sociala kapitalet iför även
strukturer byggdelivet i Sverige präglas sidan påå att som enena av

brukssanihället kämpar i uppförs-stark kollektiv identitet i det gamla
samhälls-backe, sidan sig isamtidigt människor å andra engagerarsom

hjälp till fattiga länder, femi-frågor miljö, rättigheter,mänskligaom
för den individualise-nism och hälsa. uttryckDet är ett meram.m. -

dessadiskuterade se 2.2.1.rade kulturella identiteten vi Iovansom
och solidaritet, och politikformer också delaktighetskapas mycket en

goda för-därför också skapaför främja god hälsa handlar attatt omen
dettautsättningar för människor tillatt ta engagemang.vara

2° och Kultursjukvårdvmarknader. Stockholm.Dahlgren Framtidens NaturG.
1994.
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Mål, indikatorer måttoch

ÖkadeMål inkomtklyfor bör motverkas

Gini-koefficient"Indikatorer och mått: Inkomstfördelningen mätt som
disponibla ekvivalensjusterade hushållsinkomster 0,25 årav var ca

1998 och bör inte överstiga detta tal. Källa för mätvärde:senaste
Finansdepartementet.

Mål 2: Minskad relativ fattigdom

Indikatorer och Andelenmått: fattiga enligt EU:s dvs. andelennonn,
lever i hushåll ekvivalensjusterade disponiblapersoner som vars

inkomst efter skatt och transfereringar understiger 50 procent av me-
dianinkomsten, bör minska till under bland4 med ochprocent personer

arbete. Andelen hushåll i befolkningen medutan ekonomisk stan-en
dard under EU:s 4,8 år 1998. Källa förprocent mät-senastenorm var
värde: Finansdepartementet.

År hade1996 723 000 dvs. 8,9 befolkningen,procentpersoner, av
inkomst under socialbidragsnormen för ej fattiga med lågarensaten

inkomster. Denna andel bör minska med 20 procentenheter tillca
7 befolkningen. Källa för mätvärde: Socialstyrelsensprocent senasteav
försöxjningsprojekt.

21Gini-koefñcienten enligt Finansdepartementets definition prop.är
1997/98:1, bilaga 7 det vanligaste statistiska måttet på ojämnheten i in-s.
komstfordelningen värdet inkomsterna lika för0 alla ochantar när ärsom
värdet vid maximal1 ojämnhet, dvs. får alla inkomster.när en person
Koefñcienten känslig för vad händer i mitten fördelningen.är Denmest som av
kan visa hur inkomstskillnad mellan slumpmässigtdet två utvaldasägas stor är
individer/hushåll i genomsnitt räknat i förhållande till medelinkomsten. Om
Gini-koeñicienten och0,250 medelinkomsten för alla kronor90 000 skallär är

sig skillnaden 20,250 eller 50 medelinkomsten,vänta äratt procentman av
dvs. laonor.45 000 underlagsrapport ekonomiskI försörjning2 och hälsaom

nyligen publicerad studie jämförthar stadsdelar i USA:s storstäderattanges en
vad gäller bl.a. variationen i inkomstiördelning. variationDenna Gini-mätt som
koefñcient och sträckte sig från kan jämföras med dagens0.35 Fin-storvar
land och jämförbart med0,55 dagens Ryssland. Sverige helhetI som

inkomsttördelningen Gini-koeñicient mycket lägre camotsvarar ären som
0,25 och det kan finnas variationer mellan storstadsområden återfinnsäven om
motsvarande kontraster knappast i Sverige.
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hemlöshet brytasoch måstesocialbidragstagandeMål 3: Långvarigt

socialbidrags-långvarigtmedAntaletmått:Indikatorer och personer
dvs.år 1997,215 000årmånader under10-12beroende ett var

underminska tillandel börbefolkningen. Denna2,4 procent av
försörjnings-Socialstyrelsensmätvärde:Källa förlprocent. senaste

projekt.
institutionsplatsellerbostadfastsaknarhemlösaAndelen var

tillbör minskahemlösaAndelendvs. 0,09år 1999,8 400 procent.
Socialstyrelsen.mätvärde:Källa förunder 0,05 senasteprocent.

marginaliseringMinskad politiskMål 4:

bör i förstaallmänna valiAndelenoch mått: ettIndikatorer röstarsom
därvaldistriktiprocentenheterval öka med 5allmännainför nästasteg

detröstade underröstberättigadede senastemindre 60än procent av
utländska med-röstberättigadeblandValdeltagandetvalet.allmänna

procentenheter."med 10period ökaunderborgare bör samma

självmordAlinskadfiekvensMål av

iinvånare00021,1 100självmordAntaletoch mått:Indikatorer pervar
i befolkningenAntalet självmordperioden 1990-96.undergenomsnitt

till år 2010. Enperioden framundermed 25bör minska procent
Källa förmärmiskor.blandangelägensärskiltminskning är unga

prevention, 1999.suicidforskning ochförmätvärde: Centrumsenaste

22 frånminskat 90harhelhetbefolkningen i sin procentValdeltagandet för
röstberättigadeblandValdeltagandetår 1998.drygtår 1976 till 81 procent

tillfrånperiod minskat 60 procentundermedborgare harutländska samma
Källa: Kulturdepanementet.35 procent.



14 Vision,l övergripande och hälsopolitiskastrategier mål SOU 1999: 137

Öka3.5.3 Strategi 2 möjligheterna integrationtill-
på arbetsmarknaden och minska-
utslagningen

Mål

Ökad sysselsättning och minskad långtidsarbetslöshet

Goda möjligheter till fortbildning omskolning och vuxenutbild-
ning

Vår andra strategiska inriktning minska utslagningenär frånatt
arbetsmarknaden. Mycket det arbete med vård och förutav omsorg som
gjordes i hemmen, och frivilliga krafter inom kyrka och folkrörelser,av
utförs i form lönearbete. Detta har varit avgörande för kvinnorsnu av
jämställdhet i samhället. SverigeI finns också, minskning nyli-trots en

exceptionellt hög sysselsättningsnivâ bland och kvinnor,gen, mänen
och äldre, friska och sjuka se avsnitt 4.3. Det utvecklingunga är en

vi har med bl.a. Nordamerika och Japan, medan mångasom gemensam
länder i EU sedan länge har haft relativt lägre sysselsättningsetten
bland kvinnor, äldre och med funktionshinder. Det åta-storapersoner
gande välfärdspolitiken i Sverige har haft, har dessutom medförtsom

behov bred skattebas, dvs.ett upprätthålla hög sysselsätt-attav en en
ning. Människors anknytning till arbetsmarknaden har därmed blivit
viktig såväl för individens identitet, självrespekt och hälsaegen som
för den ekonomiska och sociala utvecklingen samhället i Väl-stort.av
färdspolitikens legitimitet dessutom beroendeär de inte kanattav som
arbeta och bidra till det upplevs ha laga förfall.gemensamma

Utvecklingen i Sverige under år har precis i mångasenare som
andra industriländer inneburit sjunkande efterfrågan på korttids-en
utbildad arbetskraft och inte minst de psykiska och socialaatt kraven i
arbetslivet har ökat. Dessutom har situationen medfört ökad konkur-en

Ävenarbetstillfällena. underdet lång tid har gåttrens om att mötaom
dessa förändringar med ökad efterfrågan på arbetskraft inom vården
och och aktiv arbetsmarknadspolitik, har dessaomsorg genom en
instrument inte kunnat användas i utsträckning tidigare. Desamma som
har dessutom varit otillräckliga för 1990-talets strukturföränd-mötaatt
ringar.

I och med möjligheterna få arbeteatt behållaatt ett att ettresp.
arbete i dag i ökande grad handlar samspelet mellan förändradeom
krav på arbetsmarknaden och människors utbildningsmässiga och



hälsopolitiska måloch l 15övergripande1999: strategierSOU l 37 Vision,

inte baraåtgärdernanödvändigadeförutsättningar,hälsomässiga är en
utbildningocksågradarbetsmarknadspolitik i högfråga utan omom -

och hälsa.
utbildning väsent-tidsperspektiv ungdomarnas ytterstlångtI ärett

igodkända betyggrundskolangårfler ungdomarlig. allt utanAtt ut
gradökande lämnarockså iungdomarochbasänmenviktiga att gym-

heltnegativa trenddennaminska äroroväckande. Attförtidnasiet i är
arbeteharhälsosynpunkt. Förbl.a. frånnödvändig, menpersoner som

vidareutbild-långsiktigtefterfrågeförhållandena ärdär är ogynnsamma
inteangeläget. Förvuxenutbildningfalli vissaning och sompersoner

vidareutbildningGenomvuxenutbildning behövas.utbildning, kanhar
hos deförutsättningarnavuxenutbildning förbättrasoch sompersoner

arbetsmarknaden.situation påhar utsatten
arbetslivs-ochockså yrkes-kanarbetefåbehålla ellerFör ettatt

avsnitt 4.2. Detfallvissa sealternativ iviktigtrehabilitering ettvara
lönebidrags-olikafinnsSedan längelönebidrag.också typergäller av

harSamhall för sär-inomanställningarochanställningar sompersoner
funktionsnedsättningar.grundpåfå arbetesvårigheterskilda ettatt av

hälsoskäl.solidaritets- ochutvidgasmöjligheter behöverDessa av
forsysselsättningmöjligheter tillkan innebäraalternativAndra som

häl-viktiga frånarbetsmarknadensvårigheter på ärmedolika grupper
sosynpunkt.

problemfall särskildai vissainvandrarbakgrund harmedPersoner
situation böroch 11.3. Derasavsnitten 4.34.2,arbetsmarknaden sepå

särskilt.uppmärksammas

måttMål, ochindikatorer

långtidsarbetslöshetÖkad minskadochsysselsättningMål

deltidsarbetande ochinkl.sysselsättningenoch mått:Indikatorer per-
iår 199978arbetsmarknadspolitiska procenti varprogramsoner

ålders-dennaperioden öka förunderoch bör25-64 åråldersgruppen
frånreducerasLångtidsarbetslösheten börminsttill 85 procent.grupp

angivnaunder Detill 0,51999arbetskraften år procent.1,4 procent av
förKällai Sverige.etniskagälla allaskallprocentandelama grupper

arbetskraftsundersökningar.mätvärde: SCB:ssenaste
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Mål Goda7: möjligheter till fortbildning, omskolning och vuxenutbild-
ning

Indikatorer och mått: 40 arbetskraften år bör25 årligenprocent överav
ha tillgång till utbildning inom företagens eller samhällets ram om

Årminst fem arbetsdagar. andelen1996 26 Källa förprocent.var
mätvärde: SCB:s arbetsmiljöundersökningar.senaste

36 år 1996 arbetssökandeprocent med långvarigtav personer
socialbidrag 10-12 månader under harår grundskola högstaett som
utbildningsnivå. iPersoner denna situation bör adekvat utbildningges
för förbättra sina möjligheter bli självförsörjande.att Källa föratt

mätvärde: Socialstyrelsens försöijningsprojekt.senaste

Öka3.5.4 Strategi 3 människors inflytande och-
trygghet i arbetslivet

Mål

Psykiska och ergonomiska arbetskrav till individensanpassas
Ökadeförutsättningar. möjligheter påverka arbetsvill-attges

koren och utveckla kompetens. Oberoende anställnings-att ny av
form bör alla ha likvärdiga anställninggörhållanden.

Den tredje strategiska inriktningen öka märmiskors inflytandeär iatt
arbetslivet. Vi har omfattande kunskap människors möjlig-atten om
heter påverka sin arbetssituation spelaratt roll för deras hälsa.storen
Dessa möjligheter viktiga därför bristandeär inflytande och makt-att
löshet riskfaktor i sig,är också därför hälsoeffekternegativaatten men

psykosociala och fysiska krav kan minska eller neutraliserasav om
människor goda möjligheter påverka hur de skall kunna levaattges

till kraven. Inflytande alltså skyddsfaktorär i relation till mångaupp en
olika riskfaktorer. Rörelsefrihet och kontroll inom andra livetsäven av
sfärer, ekonomi, boende och familj,t.ex. viktiga förärsom att män-
niskor skall kunna bemästra livets förändringar och svårigheter. Dessa
områden frihet och kontroll dock mindre studerade deär änav som

arbetslivet.avser
Den redovisade insikten det gäller arbetslivet fårnär allt häl-större

sopolitisk betydelse i takt med kraven och rörligheten i arbetslivetatt
ökar. Inom såväl industrisektom inom service och vård ökarsom
arbetskmven både kvantitativt och kvalitativt för liten kärna fasten av
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iväxandearbetarSamtidigtanställd personal. personeravgruppen
anställningar,tillfälligayrken ilågkvalificeradebåde hög- och som

konsultinsatser.och medbehovsanställningarprojekt- ochvikarier, i
tillanpassningprecisochallt snabbareindustrin skerInom meren
detsamtidigtmarknaden,globalapå deneñerfrågeförändringar som

tillanpassningallt väx-skeroch skola snävareinom vård, enomsorg
på helaförändringstrycketökarekonomin. Dettaoffentligalingar i den

arbetsmarknaden.
tillmöjligheternaökandedebl.a.förändringardessaMånga av -

utveckling hälso-positivaarbeteti även ettochutbildning är ur-
hälso-positivade potentielltområden kaninom mångaperspektiv, men

lämpligade matchasbaranåsförändringarnaeffektema antas avomav
förviktigasärskiltbedömsförhållandenTvåskyddsfaktorer. vara

människorharredan nämnts, attutvecklingen: Det är, gesomena
skallhur depåverkakunnamöjligheterkollektivtindividuellt och att

skallarbetstagarnaingårarbetslivet. dettaItill kraven i attleva gesupp
arbets-gäller bl.a. arbetstempo,detkontrolhnöjligheterförbättrade när

arbetsplatsernahälsofrämjande arbete påoch Ettinflytandetid, stress.
tillskallarbetsförhållandenaallmäntvidareinnebär att anpassasmer

handlarförhållandetandrabehov.och Detförutsättningarmänniskors
mellanrörlighetalltmänniskorsställs på störrekravdeatt somom

strukturerbörregionerocharbetsuppgifter motsvarasarbetsplatser, av
chan-vågarenskildadetrygghet tasådanskapar att personernaensom

socialförsäkringamaviktigtsärskiltDet attflytta är t.ex.att etc.sen
tillhanda-samhälletarbetsgivareochyrkenknutna till samt attinte är

flyttningutbildning,tillomställningsstödhåller etc.

måttMål, ochindikatorer

individenstillarbetskravergonomiskaochPsykiskaMål anpassas
ochÖkade arbetsvillkorenpåverkamöjligheterförutsättningar. attges

haallaanställningsform börOberoendekompetens.utvecklaatt avny
anställningsjörhållanden.likvärdiga

detoch beslutarmedAndelenIndikatorer och mått: är egnaomsom
till 90år 1997 procentöka från 73uppläggning börarbetets procent

öka frånbörutvecklas i arbetetochsigfår läraoch andelen nyttsom
lyfterdagligenAndelen tungttillår 1997 7553 procent.procent som

Källatillår 1997 15från 25 procent.minskakilo böröver 15 procent
Arbetsmiljöundersökningar.mätvärde:för SCB:ssenaste
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Öka3.5.5 Strategi bamfamiljemas4 ekonomiska-
och tidsmässiga utrymme

Mål

Alinskad relativ fattigdom

Psykiska och ergonomiska arbetskrav till individensanpassas
Ökadeförutsättningar. möjligheter påverka arbetsvill-attges

koren och utveckla kompetens. Oberoende anställ-att ny av
ningsform bör alla ha likvärdiga anställningsförhållanden.

Vår hälsa formas de ackumulerade risk- och skyddsfaktorer viav som
för under livetsär gång, under vissautsatta perioder livet ärmen av

människor sårbara under andra perioder.än Under sådana perio-mera
der det särskilt viktigt vilkaär risk- och friskfalctorer för.utsättsman
Vad vi för under fostertiden, barndomenutsätts och tonåren får exem-
pelvis betydelse för vår hälsa längre fram i livet,stor också såpå sätt

det kan öka eller minska motståndskrañenatt svårigheter vidmot
tidpunkter. Det tillhör vårt samhälles grundläggande etiskasenare

utgångspunkter alla barn skall så goda förutsättningar föratt singes
i livet möjligt föräldrarnasstart förutsättningar påoavsett attsom egen

hand tillhandahålla dessa. villkorBarnens har därför alltid varit högt
prioriterade i hälsopolitiken. prioriteringDenna har varit mycket fram-
gångsrik, här sker för närvarande förändringaräven krävermen som en
skärpt uppmärksamhet för vi skall kunna få fortsatt deatt nyttaen av
satsningar har gjorts på hög personalkompetens inomsom t.ex.en
mödra- och barnhälsovård, barnomsorg och skola.

Det har alltid funnits bam föds in i familjer föräldrarnadär ärsom
sjuka eller har svårigheter klara sig på arbetsmarknaden och för-att att
sörja sig. SverigeI har vi internationellt mycket lågt antalsett ett
ensamstående mödrar, vi har hög äktenskaplig rörlighetunga men en

skapar situationer för många barn, iutsatta varje fall periodvis.som
Tendensema till marginalisering, dvs. ökat antal hushåll har svå-att ett
righeter på arbetsmarknaden, samtidigt de inte lyckas kvalificerasom
sig i det generella socialförsäkringssystemet, och oña dessutom har
dålig tillgång till stöd familj och släkt, medför antalet barnattgenom

underväxer omständigheter ökar.utsattasom upp
Utländska och svenska studier visar se avsnitt 4.3 att permanent

låga inkomster och inkomstförsämringar riskfaktorer denär genom
ekonomiska och i vissa fall skam det innebärstress inte haattsom
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förbehöva sigsamhället, attandra imöjligheter att oroasomsamma
tör-bådedrabbareffekterihopskall gå Detinteekonomin äretc. som

arbetslös-ochekonomiskviVidare stressoch deras barn.äldrar attvet
ekonomisktillrelaterattobaksrökning ärgrad interagerar,i höghet att

sambandtydligarealltfinnsdärtilldetocharbetslöshet ettoch attstress
kosten.fettinnehåll ihögtochmellan låg inkomst

fåttdenbarnfamiljerna årjustallvarligtdärförDet att somär grupp
och 401990-taletunder procentstandardekonomisk attioffra camest

barnhus-socialbidragsberoende ärlångvarigtmedhushållen numeraav
och försöijningsprojekt. Det ärSocialstyrelsens1999:46håll SOU

ibarnfamiljerdär många termersamhällehälsovänligtinget avpressas
iandramedanekonomisk termerocharbetslöshet stress avpressas

Sjunkande födel-med hamen.tidbrist påocharbetetpå attstress vara
till-ochbarn ärhospsykiskaökandesetal och symtom vuxnaunga

skattepoli-inkl. barnomsorg,Familjepolitikvarningssignaler.räckliga
barn-därför prioriterabörarbetslivsreformerochbostadspolitik,tik,

tid.ekonomi ochgällervadsituation bådefamiljernas

måttMål, ochindikatorer

fattigdomrelativMål Minskad2:

långvarigtmedej personerbarnhushållAntaletoch mått:Indikatorer
39 000under årmånadersocialbidragsberoende 10-12 ett var
social-med långvarigthushållenmotsvarande 39år 1997, procent av
social-långvarigtharmed barnhushållAntaletbidragsberoende. som

Socialstyrel-mätvärde:förKällahalveras.bidragstagande bör senaste
försörjningsprojekt.sens

individenstillarbetskravergonomiskaochPsykiskaMål anpassas
ocharbetsvillkorenÖkade påverkamöjligheterförutsättningar. attges

utveckla kompetens.att ny

Ökade medföräldrartillskallmöjlighetermått:Indikatorer och ges
småbamsför-Andelenarbetstid.reduceradflexibel ochtillsmåbarn

kvinnor.föroch 33för procentövertid 42 mänåldrar med är procent
Andelenför båda könen.till under 20minska procentAndelen bör

ochförarbetstid 60 mänflexibel ärmed procentsmåbarnsföräldrar
förKällatillöka 75börAndelen procent.kvinnor.för51 procent

Arbetskrañsundersökningar.mätvärde: SCB:ssenaste
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3.5.6 Strategi Ge5 barn och ungdomar likvärdiga-
förutsättningar i livet minskaattgenom
segregationen och kompensatoriskagenom
åtgärder

Minskad ekonomisk och etnisk boendesegregation och ökade
generella kompensatoriska åtgärder för barn och ungdomar i

områden.utsatta

10. Alla barn bör till utbildningrätt gymnasienivånt.o.m.ges som
efter deras behov.anpassas

Det har alltid funnits bostadssegregation i Sverige, dvs. hushållatten
med olika ekonomiska förutsättningar har bott på olika håll, men seg-
regationen håller på ändra karaktär på så den inteatt sätt enbart skeratt
efter ålder, yrke och inkomst tidigare, också efterutansom numera
etnicitet. Den omfattar inte bara kvarter och mindre stadsdelar iutan
allt högre grad också stadsdelar och kommuner.stora Dennat.o.m.
utveckling innebär utmaning och ökar behovet generella insatseren av
i områden kan kompensera för deutsatta brister i uppväxtvillkorsom

många barn har där.som
En bakgrund behovettill kompenserande insatser svenskaär attav

och utländska studier talar för exponering för ekonomiskt ochatt
socialt stadsdelsmiljöer riskfaktor vidutsatta sidan individensär en om

ekonomiska situation se avsnitt 4.3. En anledning äregen attannan
hushåll i underprivilegierade områden har tillgång till såvälsämre
informellt familje- och kamratstöd se avsnitt 5.2 formellt stöd viasom

mödra- och barnhälsovården, förskolant.ex. och skolan vadän mer
privilegierade områden har. Ytterligare indikator på de sociala svå-en
righeterna i segregerade områden ofullständiga betyg frånär grund-att
skolan avhopp från gymnasiestudier vanligare blandär ungdo-resp.

i dessa områden i övriga områden. Riksdagenän har beslutatmarna att
lokala utvecklingsavtal skall defram för stadsdelarna itas mest utsatta
storstadsregionerna för bryta den sociala, ekonomiska och etniskaatt
segregation finns Vi üån sidavill vår framhålla oberoendeattsom

de stadsmiljöerna finns i storstadsregionerutsatta eller i kom-av om
utanför dessa regioner det helt avgörande för barnensärmuner upp-

hälsa och möjligheterväxt, i samhället det satsningar i dessagörsatt
områden med små på bl.a. bra primärvård inkl. mödra- ochresurser en
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stöd tillkraftfulltskolorförskolor ochbra samt ettbarnhälsovård,
branätverk kansocialaföreningsliv och ettutveckling som geav

institu-påmekanismerkompensatoriskaSådanatill bamen.vuxenstöd
gemenskapenden socialastärkandemedtionssidan tillsammans ett av

minskaförjuståtgärdernaviktigastede attvibedömer nuen avsom
i hälsa.klassklyftorframtida

måttMål, ochindikatorer

ökadeochboendesegregationetniskekonomisk ochMinskadMål
ungdomaroch iñr barnåtgärder utsattakompensatoriskagenerella

områden.

områdenibarnAndelen utsattaväxeroch mått:Indikatorer uppsom -
räknatinkomstkvintilenlägstadentillhörhushållområden därdvs. som

förgenomsnittligtvanligasågångerhelhet fyraför landet är somsom
refererarmåttetangivnaDetminska till under 10landet bör procent.-

ungdomarbarn ochlän där 19i Stockholmsförhållanden procenttill av
år 1998.definitionenenligtområdenbodde iåri åldern 0-18 utsatta

länsStockholms1999,Folkhälsorapportmätvärde:förKälla senaste
landsting.

inkl.primärvårdskola,förskola,beträffandeResursfördelningen
börfritidssektor överensstämmapolis ochmödrahälsovård,ochbam-

utveck-indikatorer behöverfleraellerpå behoven. Enmed indikatorer
las.

gymnasienivånutbildningtillbörAlla barn10. t.o.m.rätt somges
deras behov.efteranpassas

grundskolan ellerskall lämnabarnoch mått: IngaIndikatorer gymna-
saknar 20närvarande procentbetyg. Förofullständigasieskolan med

bliravgångsbetyg. 10fullständigt procentgrundskolaneleverna iav
vissa kommunergymnasiet.ett Iinationellttillbehörigainte program

000-100 000eleverna. 5025mycketgäller detta så procent avsom
saknarellermobbadesigkännervantrivs,i skolan. Dedåligtelever mår

Skolverketsmätvärde: rapportförKällastudiemotivation. senaste
grundskolan 1999.iLäget

bar-23 boddekartlade 36 procentStorstadskommitténde kommunerI avsom
deñni-redovisadedenenligtbostadsområdeni fattigaår 1994nen/ungdomama

iinte kommuneromfattade dockundersökningStorstadskommitténstionen.
ihögvarför ärinvånare, procentsatsenvälbärgademedstorstadslänen mer

undersökning.kommitténs
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3.5.7 Strategi 6 Ge äldre och ärpersoner som-
långvarigt sjuka eller funktionshindrade
likvärdiga möjligheter forma sina liv efteratt

behov

Ökade11. möjligheter till social gemenskap och meningsfull sys-
selsättning.

Alla12. äldre och långvarigt sjuka skall aktivtnås ettpersoner av
uppsökande och hälsofrämjande arbete.

En de allra viktigaste slutsatserna de etiska iav av resonemangen
kapitel 2 det jämlikhet i sjukdomars konsekvenserär föratt män-var
niskors frihet sina livsvillkor skall detatt styra avgörandesom vara
kriteriet för vilka insatser skall betyderDet rättvisa i häl-göras. attsom
sopolitiken inte bara handlar risken bli sjuk också kon-att utanom om
sekvenserna för livsföringen har blivit sjuk och fått sinattav man
funktionsförmåga nedsatt i olika avseenden. Hälsopolitikens ansvars-
område slutar inte då människor blivit sjuka i och med många fakto-att

viktiga för förebygga sjukdomär också viktiga för sjuk-att ärrer som
domars förlopp och deras konsekvenser för individen. tabellI 3.4 ovan
såg vi människors sociala position inte bara påverkaratt risken bliatt
sjuk påverkar vilka socialaäven konsekvenserutan sjukdomar får för
den enskilde, bl.a. på arbetsmarknaden. Sjukdomars sociala och eko-
nomiska konsekvenser i sysselsättning, inkomster, utgifter,termer av
socialt nätverk kan sedan spela viktig roll för det fortsatta för-etc. en
loppet det gäller sjukdom och ohälsa och därmednär förstärka deäven
sociala i förekomsten sjukligheten.mönstren av

De sociala konsekvenserna sjukdom och ohälsa viav som nu ser
öka i samhället gäller bred krets människor med måttligaen av psy-
kiska och psykosomatiska på grund framför allt desymtom, som av
ökande kraven i arbetslivet har svårt få eller upprätthålla arbete.att ett
Denna breda krets människor och orsakerna till problemen börav
enligt vår mening uppmärksammas i högre grad inom för bl.a.ramen
arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken och inom socialförsäk-
ringen. Konsekvenserna sjukdom och ohälsa för sysselsättning ochav

social aktivitet bör också uppmärksammas på kommunal nivå.annan
En viktig uppmärksamma det gäller kon-är att närannan grupp som

sekvenser sjukdom och ohälsa äldre. Vi äldres oberoendeär vet attav
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hälsosituation. Intressetstarkt kopplat till derasoch välbefinnande är
hälsofrämjandeför viaunder årökathar den bakgrunden attmot senare

självständigafriska ochantaletinsatser ökasjukdomsförebyggandeoch
entydigt dettavisarForskningenäldre.god livskvalitet hosår med att

socialbrafysisk aktivitet,och särskiltmöjligt matvanor,är att gemen-
hälsa. aktivtför god Ettuppgift hörnpelareskap och ha äratt enen

avsnitt 11.3diskuteras iäldrebland äruppsökande arbete ettsom
och ideras miljö,iäldrestöd tillhurexempel på personergenomman

kan påverkadrabbar äldre,sjukdomarskede kroniskatidigtett somav
andradiskuteras ocksåavsnittethälsa.och Ide äldres livskvalitet

ochsituationegenkontroll sinpå äldresmed inriktning överåtgärder
i övrigt.sociala villkorochfysisk aktivitetavseende påmed mat,

hälsofrämjandedelar såhälsopolitikens olikaoftaVi tänker attoss
utanför hälso- ochhand liggeri förstaprimärpreventiva insatseroch

behandlandepreventionmedan sekundärsjukvårdssektoms samtram
sjukvården. sådanoch Enhälso-åtgärder åliggeroch rehabiliterande

fakto-förhållandetemellertid det viktigamissaruppdelning att samma
förrollockså spelareffektpreventivprimärhar storenenrer som

får sjuk-Därmedhandikapp.ochfunktionsfönnågasjukdomsförlopp,
vik-socialförsäkringenliksomfinansieringutformning ochvårdens en

socialapåverka demöjligheternainklusivetig roll i folkhälsoarbetet att
ojämlikhetema i hälsa.

måttMål, indikatorer och

Ökade meningsfullgemenskap ochtill socialmöjligheterMål 11: sys-
selsättning

har lång-åråldern 20-64Bland iIndikatorer och mått: sompersoner
ökaandelen sysselsattabörarbetsförmågaoch nedsattvarig sjukdom

dennivåtill Dennafrån år 1997 7053 motsvararprocent.procent som
Undersökningarmätvärde: SCB:sKälla förrådde år 1990. senaste av

ULF.levnadsförhållanden
funktionsned-långvarigt sjuka medochäldre 64 årAndelen över

kontaktmånadgånghögstregelbundensaknarsättning perensom en
för långvarigt1996/97 12årellermed släkt procentvännära varen

minska. Källa förbörandelaräldre.sjuka för Dessaoch 13 procent
levnadsförhållandenUndersökningarmätvärde: SCB:ssenaste av

ULF-
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Mål 12: Alla äldre och långvarigt sjuka skall nås aktivtettpersoner av
uppsökande och hälsofrämjande arbete

Indikatorer och mått: Andelen äldre långvarigt sjuka underresp. som
har hañår hembesök eller kontakt i hälsofrämjandeett syftearman av

socialtjänsten eller hälso- och sjukvården bör öka. För denna indikator
saknas för närvarande mätvärden.

73.5.8 Strategi Skapa miljöer för hållbaren-
hälsoutveckling

Mål

skall13. bli ellerIngen sjuk få till följd brister i inom-symptom av
husmiljön

14. rafikskadomaT skall minska

Vår fysiska miljö under ständig förändring.är hälsoriskerMånga i
bostäder, trafik och på våra arbetsplaster har undanröjts till-men nya

Ävenkommer fortlöpande. många de kvantitativt viktigastesettom av
hälsoriskerna relaterade till våra levnadsvanorär och sociala villkor
upplever människor samhället har särskilt för skyddaatt ett attansvar

hälsorisker i den fysiska miljön i luft,mot och födoämnen. Detvatten
beror främst på dessa risker särskilt svåra för den enskilda indivi-att är
den upptäcka och påverka. I och med fysiska hälsoriskeratt i miljönatt
uppstår och kan åtgärdas inom olikamånga samhällssektorer inkl.
industri, boende, jordbruk, livsmedelsindustri blir det viktigtetc. att
hälsoaspekter ökad tyngd vid sidan miljöaspekter inom allages en av
dessa sektorer. innebärDet också internationellt arbete i Europa ochatt
globalt blir betydelse for hälsoutvecklingen i Sverige.storav

Om vi begränsar till de miljörisker finns utanför arbetslivetoss som
visade den analys gjordes Miljöhälsoutredningen SOUsom av
1996: 124 riskfaktorer för och luftvägsbesvär,att lungcancer ochastma
elakartat hudcancer olycksfallsskador särskilt viktiga folk-ärsamt
hälsoproblem inom miljöområdet. I sjukdomsbörda kan vitermer av
konstatera de tobaksrelaterade skadornautöver allergieratt ochär

överkänslighet olycksfallsskador särskilt vägande.samtannan tungt
Bland skadorna har de förorsakats trafiken den sjuk-tyngstasom av
domsbördan. Medan ktmskaper orsaker och metoder för före-attom
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ökande aller-snabbttill degoda orsakernabygga skador mycket ärär
kända.mindre välgiska befolkningenbesvären i

måttMål, indikatorer och

följd bristertillfåsjuk eller iMål skall bli13. Ingen symptom av
inomhusmiljön

1990-taletfrån börjanundersökningarIndikator och mått: Enligt av
Årinomhusmiljö.sin 2010befolkningenbesväras 10 procent avav

offentliga lokaler och ingaimiljötobaksrökförskall ingen utsattvara
4O0Bq/m3. ventila-75radonhalterbostäder skall ha procentöver av

till-åtgärdade desåskalli byggnadertionssystemen att ger envara
luftkvalitet.ochventilationsflödevadluftkvalitetfredsställande avser

RegeringsuppdragMiljöGod bebyggdKälla for mål: Boverket. om
miljömål oktober 1999.

skall minskarafikskadomaMål 14. T

trafikskador beräknatiSjukdomsbördanIndikatorer och mått: som
medDALY skall minska 5funktionsjusterade levnadsårförlorade

kapitelskador i 10.redovisningKälla: Seprocentenheter år. omper

Öka demsolidariteten medStrategi 83.5.9 som-
tobaksbruk,livsstilsriskersårbara förär -

fetfysisk inaktivitet ochalkoholkonsumtion,
mat

Mål

bör minskaobaksrökningen15. T

bör minskaAlkoholkonsumtionen16.

och konsum-befolkningenminskafett börinnehåll i1 Matens av
ökagrönsakerfrukt ochtionen av

ökaböroch fysisk aktivitet18. Motion

minskamed övervikt börmänniskorAndelen19.
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Vår växande kunskap sociala och ekonomiska betydelsefaktorersom
för märmiskors hälsa inte inneburithar någon omvärdering denav
folkhälsomässiga betydelsen levnadsvanor relaterade tillärav som
exempelvis tobak, alkohol, kost och motion. Snarare det så vi harär att

bättre kunskap i dag tidigare hur sociala och genetiska fakto-änen om
samverkar med dessa livsstilsrisker i många olika sjukdomars etio-rer

logi och sociala fördelning. betyderDet människors sociala situa-att
tion och genetiska förutsättningar dem ibland och iblandgör mera
mindre sårbara för hälsoeñektema flera dessa riskfaktorer. Urav av en
hälsopolitisk synvinkel skapar komplikationdetta i den meningen atten
generella konsumtionspåverkande kanåtgärder upplevas mångaav som
onödiga restriktioner, samtidigt kande avgörande för attsom vara
skydda de sårbara för ganska påtagliga hälsorisker. Situatio-grupperna

egentligen inte så olik vad vi redovisade barnens situa-ärnen ovan om
tion, där del barn under sårbar fas livet särskilt beroendeären en av av
samhällets kompensatoriska åtgärder för de skall få i livetatt starten
på lika goda villkor andra bam.som

Inte minst på alkoholområdet har längedet rått enighet alko-attom
holpolitiken bör utformas med särskild den mindreomsorg om grupp
människor har risk utveckla beroende och drabbasstor att ettsom som

särskilt kraftiga sociala och medicinska effekter till följd detta.av av
Vi börjar tobaksområdetpå växande hänsyn till icke-rökar-även att ta

del särskilt föröverkänsliga tobaksröken. Eftersomärna, varav en
tobaksrökning den enskilt hälsorisken i samhället motive-utgör största

detta dessutom särskilda åtgärder för minska andelen rökare.attrar
Fysisk aktivitet viktigt inte minst för bam och äldre, och skä-är ett av
len till förbättra promenadvägar och stimulera föreningaratt att enga-

äldre i sina verksamheter öka äldres motivation för rekrea-är attgera
Ävention och fysisk aktivitet. för ochbam ungdom behöver stimulan-

till idrott och fysisk förbättrasaktivitet eftersom undersök-sen annan
ningar visar på minskande aktivitet. Idrottsorganisationemas möj-en
ligheter denna stimulans bör därför uppmärksammas särskilt. Enatt ge
hög fetthalt i kosten, inkl. för andel mättade fetter, viktigärstoren en
riskfaktor. Den pågående subventioner-ingen fetthaltiga födoämnenav -
mjölk i Sverige och andra produkter inom övriga börEUäven upp--
höra.

När det gäller alkohol och Sverigetobak, har fört fram-mycketen
gångsrik politik jämfört med länder.många andra Samtidigt för-sker
ändringar i omvärlden ställer krav på agerandet. Intemationa-som nya
liseringen konsumtionsmarknaden, EU:s regelverk, ökad smugglingav

ändrar förutsättningarna gällerdet upprätthålla högetc. när att en
effektivitet och rättvisa med hjälp de verktyg denna politik harav som
haft till förfogande hittills. Samtidigt det inget förtalarär män-attsom
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effektivberoendesärskiltniskors solidaritet med dem är av ensom
utmaningdärförhar minskat.politik områden Detpå dessa attär en

utformas sådanavseende på livsstilsfaktoremapolitiken med som en
upplysande verksamhet.enbartsolidarisk åtgärd änsnarare som en

måttMål, ochindikatorer

minskaobaksröbzingen börMål 15. T

börrökerbefolkningen dagligenAndelen iIndikatorer och mått: som
år 1997.nivå påfrån 19med procentenhet årminska l procentenper

minderåriga ochföräldrar tillblandminska kraftigareRökning bör
börsärskilt hög. Rökningandelen rökarebland invandrargrupper där är

ungdom underkvinnor ochför gravidatillvidare minska 0 procent
Under-mätvärde: SCB:sKälla förfram till år 2010.18 år senaste

levnadsförhållanden ULF.sökningar av

bör minskaAlkoholkonsumtionenMål 16.

alkoholkonsumtionengenomsnittligatotalaIndikatorer och mått: Den
frånminska med 825konsumtion börinkl. icke registrerad procent

Källa förIOO-procentig alkohol mät-till liter6 senasteperson.per
kapitel 10.alkohol ivärde: redovisningSeOAS. om

och kon-minska befolkningenifett börMål innehålll7. Matens av
ökagrönsakerfrukt ochsumtionen av

tillfett reduceras 30börinnehållIndikatorer och mått: Kostens pro-av
Kol-fett.börfettetMaximalt 1/3kaloriintaget. mättatcent varaavav

1/6 börmindrehydratenergiprocenten bör öka till 55 änprocent, varav
tillökaoch grönsaker börfruktinnehållsocker. Kostens avvara

genomsnitt.och dag i600 gram personper

ökaböroch fysisk aktivitetMål 18. Motion

motione-inkl. äldreAndelen barn ochIndikatorer och mått: somvuxna
gångrask promenadinkl.motionerarbör öka. Andelen enensomrar

förKällatill 70från år 1997i veckan bör öka 55 procent.procent
levnadsförhållandenUndersökningarmätvärde: SCB:ssenaste av

ULF.
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Mål 19. Andelen människor med minskaövervikt bör

Indikator och mått: Andelen krañigmed övervikt BMI 302vuxna
bör minska från 8 år under1997 till 5 och andelenprocent procentca
barn under 16 år med måttlig övervikt BMI 20 bör minska från2

till7procent under Källa för5 mätvärde: SCB:sprocent. senaste
Undersökningar levnadsförhållanden ULF.av
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4 Arbetsliv och ekonomisk trygghet

4.1 Inledning

centralt problemområde vid analys och utformningEtt samhälletsav
hälsopolitik de oförändrat eller ökande sociala skillnaderna iär stora
förtida död, sjukdom, skador och egenrapporterad ohälsa. Orsakerna
till hälsosituationdessa skillnader i olika i hög grad skildaärgruppers
livsvillkor oftaoch levnadsvanor, där de har sin grund i livsvill-senare
koren.

kapitlet riktas uppmärksamheten tendenser denI i allmännamot
sarnhälls- och välfardsutvecklingen enligt vårt vetenskapligasom
underlag har strategisk betydelse för god och jämlik hälsoutveck-en
ling. för hälsokonsekvensemafokus framställningen stårI skillnaderav
i olika befolkningsgruppers till ekonomiskmöjligheter trygghet samt
strukturella förändringar arbetsmarknaden ochpå i arbetslivet. Mot
bakgrund beskrivning och analys förhållanden beröravav en som
dessa områden lämnar vi förslag till mål och strategier visom anser
kan verkningsfulla främjadet gäller god och jämliknär attvara en mer
hälsa. avslutande bedömning avsnitt 4.4 redogör vi förI våra vik-en
tigaste slutsatser.

4.2 Arbetsliv

och4.2.1 Bakgrund, nuläge prognos

Inledning

detta mellan arbetslivetsI avsnitt behandlas sambandet villkor och
folkhälsan. Syftet vilka arbetslivsrelateradebild problemär att ge en av
vi har i vilka vi har förändra situationendag, medel och möjligheter att
på de aktuella mål och åtgärderpunkter där det behövs, vilka finnssom
beträffande arbetsmiljön arbetslivsrelateradeoch problem slutli-samt

utifrån detta fastställa mål och strategier för framtiden.attgen
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folkhälsoperspektivbetydelse iArbetslivsfaktorernas ett

källan till våra inkomster ochbara den viktigasteFörvärvsarbete inteär
också till våra möjlighetervår försörjning, i utsträckning attstorutan

aktiviteter, utvecklas och lärabli delaktiga samhälletsi att oss nya
relationer till andra människor. Arbetetsaker utveckla ärsamt att en

sociala Arbetet bidraridentitet ochmärmiskorsviktig bas för status.
landsjälvkänsla och strukturera tid för I vårtockså till skapa äratt oss.

grad knutna till och beroende det betal-livsvillkor i högmänniskors av
förhållanden arbetsmarknaden avgörande förpåda arbetet. Bra är

välfärd, valmöj ligheter, handlingsfrihet ochdet gällerbefolkningen när
sammanhållning Arbetet kan betraktas förut-alltmersocial som en

dödligheten betyd-hälsa. Många studier har visatsättning för vår äratt
förvärvsarbetande förvärvsarbetande.bland ickeblandligt lägre än

arbetsmarknaden, rekrytering övervägandetill dvs.Hälsoselektionen av
helt kunnat förklara dessa skillnader i dödlig-inteindivider, harfriska

het.
antal fysiska psykosocialakartlagt ochForskningen har ett stort

framstegmed vissa arbeten.hälsorisker förknippade Trots närtyper av
arbetsrelaterade sjukdomar skador, finnsochdet gäller förebyggaatt

och smutsigadet fortfarande arbetenmånga är monotona, tungasom
kemiska ochoch ergonomisk belastningkännetecknas hög samtsom av

fysikaliska arbetslivet innebär dess-förändringarna irisker. Vissa av
kemiska substanser ochrisker introduceras,utom att t.ex. nyanya

elektromagnetiska ständig uppmärksamhet i sjuk-vilka kräverfält,
domsförebyggande har förekomstenPå årarbete. även av nega-senare

kombination med litet besluts-tiv dvs. krav ihöga psykiskastress,
kärlsjukdomar,till hjärt- ochi relationuppmärksammatsutrymme,

ohälsarörelseorganens och psykisksjukdomar
psykosociala risker i arbetslivetFörekomsten fysiskasåvälav som

tjänstemannayrken, mellan kvin-varierar påtagligt arbetar- ochmellan
mellan regioner.mellan och olikaoch olika åldersgruppermän,nor

Westerholm m.fl.välfärd G. red.Sysselsättning, hälsa och BoströmB.
Stockholm,folkhälsa och välfärd Folkhälsoinstitutet 1996:86.Arbetslöshet,

1996.
zVågerö Mortality: analysis of theWork and AnLahelma E. Women,D,

participation and female mortality Orth-female labourrelation between rates.
disease. Mahwah, Erlbaum,and heart NJ:mf red.Gomér K. Women, stress

1998.
3 arbete hjärt- och kärlsjukdom. Yrkes-ochWesterholmSe P. Kön,t.ex.

Karasek TheorellStockholm Se R, T.arbetande hälsa, 1999,kvinnors även
working life.and the of NewHealthy work productivity,Stress, reconstruction

Books,York. Basic 1990.
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Samtidigt uppmärksammar arbetslivets positiva och negativavisom
hälsoeffekter, till arbetslöshetens direkta ochdet viktigt ävenär att se
indirekta hälsoeffekter. Arbetslöshet påverkar hälsopanoramat,hela
från ochhälsobeteende, sjukdom sociala effekter sjuk-påsymptom av

Ökaddödochdom till kliniskt diagnostiserbar ohälsa arbetslöshet
påverkar arbetsförhållanden för dem blir kvar i arbetslivetäven som

negativbl.a. övertidsarbete och ökad stress.genom

Hälsoproblem i arbetslivet

Möjligheterna hälsosamt liv fortfarande mycket olikaleva iäratt ett
dagens skulleSverige. okvaliñcerade arbetare kunnaOm ges samma
låga dödlighet högre tjänstemän skulle dödligheten minska medsom

förför och kvinnorna i denna43 23märmen procentprocent grupp.
hälften bland arbetarmän, ochNästan dödligheten dessa närmare enav

üärdedel i alltså idödligheten bland kvinnorna ärsamma grupp,av
Olle sin studienågon mening socialt genererade skriver Lundberg i-

grupperdödlighetsskillnader socioekonomiskamellan olika Kvin-av
harmed arbetarbakgrund den minst hälsoutvecklingen.nor gynnsamma

viktigaste mekanismema klasskillnader i sjuklighetDe bakomtre
består den fysiska arbetsmiljön, följd hälsorelaterade beteendenavav
och debarndomstörhållanden. område där socioekonomiskaDet grup-

fysiska arbetsmiljön. dagligenskiljer sig åt just den Attärmestperna
behöva stå i arbetsställningar eller utförautföra lyñ, olämpligatunga

vanligtensidiga arbetsrörelser mycket bland arbetare blandänär mer
tjänstemän. farliga buller,gäller utsatthet för dammDetsamma änmen,
och skillnad sociala klasserna emellan kan ledaAtt denna deetc.gas

grad trolig. Hälsofrämjandetill skillnader i hälsa därför i högsta ochär
sjukdomstörebyggande arbetsmiljöområdet därför viktigainsatser på är

minska ojämlikhetenmålet för hälsopolitik den sociala ivår är attom
hälsa

viktiga hälsoproblematiken i arbets-Nedan kommer några delar av
livet redovisas.att

4 Ökad ochJanlert arbetslöshet missbruk psykiskt lidande. SteineckU. mer-
G ed. liv och bättre hälsa SBU ochLängre prevention.rapporten om-
Folkhälsoinstitutet, Stockholm 1997.
5 i dagens NationellaLundberg O. ohälsans ojämlika fördelning Sverige.Om

hälsa socialt privilegiumfolkhålsokommitténs debattskrift: godEn ett-
Stockholm, 1998.
6 Lundberg Exploring causal mechanisms that health inequalities.O. generate

Health SwedishIn: Arve-Parés red. Inequality A Perspective.B. in -
Stockholm. Socialvetenskapliga forskningsrådet, 1998.
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Arbetsmiljö

Dagens arbetsmiljöproblem mångfacetterad karaktär ochär av rymmer
såväl välkända gamla arbetsmiljöfrågor konkret fall-natur, t.ex.av
olyckor, svårdefmierade problem härrörande mänskligasom mer ur
relationer. har detDessutom under år stått klart arbetslivetsattsenare
snabba förändring organisationers.k. slimmade lean productionmot
också kommit innebära problembåde och gamla problem iatt nya ny

Äventappning. uppkomsten branscher har medfört såvälattav nya nya
gamla arbetsmiljöproblem dyktsom upp.

De slimmade organisationerna har lett till flera och olikartade
problem arbetsplatserna såsom övertalighet, ökad arbetstakt, ochny
svåröverskådlig teknik, övertidsarbete, ensamarbete, våldsrisker m.m.

ökade arbetstaktenDen de påtagliga arbetsmiljö-är mesten av
förändringarna inträñat femunder de åren, både för kvin-senastesom

och kvinnorMånga också det och ensidigamän. att tunganor uppger
arbetet har ökat. Arbetet beskrivs stressigt, förhar mycket attsom man

och påfrestande.det psykiskt verkar konfliktemaDessutomgöra påär
Ävenarbetsplatserna ha ökat. risken för våld har ökat.utsättasatt

Återvinningssektom i Sverige relativt bransch där gamlaär en ny
arbetsmiljöproblem uppstår i tappning. På dessa arbetsplatserny som
uppstår i snabb takt saknas ofta vilkakunskap risker för-ärom som
enade med verksamheten. Arbetsmiljöproblem åtgärdats inomsom
andra branscher återkommer ofta i denna bransch. Det kan sigröra om
exponering för damm, mikroorganismer, lösningsmedel och buller lik-

frånskador stickande och skärande föremål. Också risker harsom nya
uppkommit, vid destruktion datorer med risk för exponering fört.ex. av
flamskyddsmedel aldrig bryts kanoch öka cancerrisken.som somner

Allergier och hudsjukdomar utbrett problem hör till deär ett som
vanligaste arbetsrelaterade sjukdomarna och drabbar män-som unga
niskor och kvinnor i utsträckning och äldrestörre än män personer.
Ca 90 arbetsmiljörelaterade hudsjukdomar handeksem.procent ärav

Svårartade mellanmänskliga relationer ökar i omfattning som
arbetsmiljöproblem. konflikternaEn aspekt detta arbets-påär attav
platserna har ökat. gäller konflikterDetta såväl med överordnade som
med kamrater. Arbetstagare drabbas också våld och hot våld frånav om
utomstående. En SCB-studie från visarår 1997 17 kvin-att procent av

och 9 varit för våld hotoch våldmärmenprocent utsattanorna av om
under 12 månaderna. Särskilt inompersonal vård,ärsenaste utsatta
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socialt arbete, däroch frekvensen mångfaldigt högreär änomsorg
områden.7inom andra

Anmälda och godkända arbetsssjukdomar

Lagen arbetsskadeförsäkring förändrades januariden 1 både1993om
vad gäller arbetsskadebegrepp och bedömningsgrunder. juliDen 1
1993 den förhöjda arbetsskadesjukpenningen bort. Sammantagettogs
har detta inneburit både antalet prövade fall och andelen godkändaatt
fall minskat väsentligt. Prövningen försäkringskassoma ochgörs av
under år 1996 bifölls 40 prövade arbetssjukdomsärenden,procent av

1992.69 årmot procent
de arbetssjukdomarAv anmälts till Informationssystemetsom om

arbetsskador ISA under åren hittills1994-1997 har fall påförts2 729
försäkringskassans bedömning. godkändaAndelen fall bland de prö-
vade 34 finns könsskillnadDet det gäller ande-är procent. närstoren
len godkända fall, för23 kvinnor och för44procent procent män.

minskningen iDen antalet anmälda arbetsskador, såväl arbets-stora
sjukdomar arbetsolycksfall, inträffade i slutet 1980-talet framsom av
till år 1992. Efter år har1990 antalet anmälda arbetsskador minskat
med tredjedel. viss minskning arbetsskadorEn i den officiellaca en av
statistiken har också skett efter år Antalet arbetsskador1994. inklusive
färdolycksfallen och arbetsolycksfall sjukskrivning förärutan
närvarande 000 år.100ca per

År arbetsskador1992 antalet inom LO-området 35 1 000var per
anställda jämfört med fall22 år 1996. tjänstemännenFör motsva-var

1996.9rande siffror fall 000 och7 1 anställda år 1992 fall5 årnäraper
Belastningsskadorw den vanligaste anmälda arbetsskadan. Varär

tredje anmälan år berodde1996 på belastningsbesvär. Amnälningama
belastningsskador ökade kraftigt i mitten l980-talet. Sedan årom av

1990 har anmälningarna minskat med Kvinnor har70över procent.

7 Se Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljön StatistiskaSCB. 1997.t.ex.
meddelanden, AM 68 SjögrenSM 9801, 1998, G, Samhälls-Aronsson A,
omvandling och arbetsliv. Omvärldsanalys inför 2000-taIet. SOU1994;
1999:69. Individen och arbetslivet; Medling Arbetsrelaterad hudsjukdom.B.

Yrkesarbetande kvinnors hälsa. Arbetslivsinstitutet ALI 1999; ärvholmJ B.
red. Arbetsliv och hälsa kartläggning. ALI 1996.en-8Arbetarskyddsstyrelsen. Arbetsskadefakta.Korta Nr 1998.
9Nilsson ArbetsskadornasC. utveckling LO-området. LO, 1998.inom
1°Belastningsskador inträffat plötslig och oförutsedd händelsesom genom en
hänförs till belastningsolyckor, medan skador uppstått påverkansom genom

längreunder tid hänförs till belastningssjukdomar.
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anmälsskador Detbelastningsrelateradeandel anmälda män.änstörre
tvåmedankvinnor blandblandnågot fler arbetssjukdomar män,än av

ochpatienter, lådor kartonger,lyñolyckor drabbar Tungamän.tre av
vanliga skälochbildskärmsarbetearbetsställningar,ensidiga ärstress

tillkommerkvinnor.för Förbelastningssjukdomartill anmälda män
speciellt iarbetsställningar,olämpligakylavibrationer och samt

byggyrken.

Självrapporterad ohälsa

arbetsmiljöundersökning visar under årStatistiska centralbyråns att
motsvarande 700 000yrkesverksam,femte1997 hade uppemotnära var

hade svårtsitt arbete detill följdfysiska besvärsådana attavpersoner,
femtonde, drygthemarbete.dagligt Vareller utföraarbeta ettatt

ochorsakade exempelvisandra besvär,hade250 000, stresstyper avav
tredjearbetsfönnågan. Ungefärpåfrestning, påverkadepsykisk varsom

sjukskriven.arbetsorsakade besvärformdem hade någon varavav som
undersök-kvinnor enligtblandorsaken till besvärvanligaste ärDen

Där-arbetsställningar, vilket 10,5påfrestandeningen procent uppger.
och psykiska påfrestningar, 7,9efter följer procentstress anger,som

påfrest-Samtligahantering, vilketoch manuell 7 procenttung uppger.
undersökning år tidigare.sedan motsvarandeningar hade ökat etten

arbetsställningar, vilket 6,9påfrestandedominerarFör procentmän
Därefter följermed året innan.minskning jämförtDet äruppger. en

och5,2redovisasmanuell hantering stressprocent samttung avsom
tilltid frånunder års 3,7påfrestningar, ökatpsykiska procentettsom

4,5 procent.
tiondearbetsställningar.påfrestande VardominerarBland arbetare

tjänstemän pådetta. Blandåttonde kvinnaoch rapporterarman var
vanli-påfrestningar denpsykiskaochmellan högre nivåoch är stress

kvinnormångatill besvär. Dubbelt såorsaken mängaste uppgersom
denna orsak.

vanligastpåfrestningarpsykiskaochtill följd ärBesvär stressav
gymnasienivå därgrundskole-utbildningssektom på såvälinom som

dessutom 19drabbas. Sådana besvär15-20 rapporterasprocent pro-av
och 13-17socialarbetarepsykologer ochbland procentcent avav

sköterskor.läkare och
psykiska på-följd ochbesvär tillökningenDen stressstörsta avav

undersökning finner blandföregåendefrestningar jämfört med man
företag, grund-och medelstoralinjechefer ikvinnor störreärsom
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ökningenskolelärare psykologer. den dessaoch harFör störstamän av
sjukvårdsspecialister."besvär bland hälso- ochskett

Arbete förtidspensioneringoch

antalet förtidspensioneradeUnder IO-årsperioden harden senaste va-
År antaletrierat påtagligt. noterades det högsta 62 000 personer1993

Under de harnybeviljade förtidspensioner någonsin. årensenaste
Eftersom antaletantalet minskat och ligger 000på 40 personer.nu ca

emellertid andelen förtidspen-minskat harsysselsatta under 1990-talet
ökat,sionärer de sysselsatta från år 1990andel 8mätt procentsom av

till år10 1995.procent
de nyblivna förtidspensionä-har också skett föryngringDet aven

oberoende förändringar i befolk-åren ochmellan 1988 1993, avrema
perioden andelenningens ålderssammansätming. Under sjönk över

förändringenandelarna övriga åldersgrupper ökade och60 år medan i
konsekvenslikartad och dettaför både kvinnor En ärmän. attavvar
sjunkit, medförbland förtidspensionärema har vilket bådemedelåldern

hälsomässiga effekterhögre kostnader och sociala och totalt.större
påtagligt mellan olikaRisken förtidspensioneras varierar yrken. Detatt

finns mellan arbetsmiljömässig belast-tydligt och linjärt sambandett
ning förtidspension. belastning yrke innebär destooch Ju större ett

förtidspensioneras.högre relativa riskendenär att
yrken och kvinnor i traditio-i traditionellt kvinnodomineradeMän

särskilt hög risk förtidspensione-nellt mansdominerade yrken löper att
ras.

Den arbetsrelaterade ohälsans kostnader

arbetsrelaterade ohälsans kostnader bådeMöjligheterna beräkna denatt
flerabegränsadei mänskligt lidande i ekonomiskaoch ärtermer av
dis-kostnader ochskäl. står emellertid klart dessaDet är storaatt en

sikt faktisktkussion kring motiveras det pådessa kostnader attav

n besvär Arbetarskydds-Statistiska centralbyrån Arbetsorsakade 1998.
styrelsen och SCB, Stockholm 1998.
12 utslagningfrån arbetsmarknadenStattin Yrke, yrkesförândring ochM. en-

och arbetsmarknadsförändring.studie relationen förtidspensionmellanav
Umeå UniversitetAkademisk avhandling. Sociologiska institutionen, 1998.

förtids-Arbetsmarknadsstatistik åren visar andelenför 1993-1998 att yngre
åren.pensionärer inte har minskat under de senaste

13Stattin 1998M. a.a.
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kostar inte vidta några åtgärder för förbättra läget änatt göraatt attmer
det.

Det omöjligt tydligt identifiera all ohälsa arbetsrelate-är äratt som
rad och därmed det också omöjligt beräkna de samhälleliga kost-är att

Ävennaderna uppstår på grund sådan ohälsa. frågai sådansom av om
ohälsa kan relaterastydligt till arbetslivet kan det svårt iattsom vara
praktiken kostnaderna.urskilja beror på kostnaderDetta dessaatt
belastar olikarad intressenter och våra möjligheter särredo-att atten
visa kostnadema inom sjukvård, socialförsäkringssystem ocht.ex.
arbetsmarknadspolitik starkt begränsade. hellerInte arbetsgivarnaär
själva kan korrekt redovisning alla utgifter de har för t.ex.ge en av
sjuk- och läkarvård, sjukpenning, livränta, minskad produktivitet, reha-
bilitering, m.m.

studie harEn genomförts på uppdrag den s.k. LOSAM-som av
utredningen belyser de ekonomiska konsekvenserna påattav personer
grund sjukdom eller andra funktionshinder inte kan få behållaochav

arbete på arbetsmarknaden och visar samhällets kostnader förett att
funktionshindrade eller arbetsoförmögna minskar dessanär genom
rehabilitering aktivaoch åtgärder får sysselsättning arbetsmarkna-på
den.

Samhällets kostnader

Statens kostnader för den arbetsrelaterade ohälsan består huvudsakli-
slag; lägre skatteintäkter, lägre intäkter från arbetsgivaretregen av

ökade utgifter för sjukpenning, rehabilitering och förtidspensio-samt
Kostnadema belastar dessutom kommuner och landstingner. genom

minskade skatteintäkter, kostnader för sjukvård m.m.
Riksförsäkringsverkets statistik för visarår 1997 kostnaderna föratt

socialforsäkringama uppgick sammanlagttill 57,9 miljarder kronor.
kronor,sjukpenningFör uppgick kostnaderna till 13,9 miljarder

arbetsskadeersättningen miljarder,kostade 6,1 rehabiliteringskostna-
dema uppgick till 0,9 miljarder och kosmadema för förtidspension och
sjukbidrag 37,0 miljarder kronor år dessa belopp inkluderas1997. Ivar
inte de enskilda arbetsgivarnas kostnader för sjuklön, inte hellert.ex.

Årde kostnader betalas via avtalsförsälcringar. uppgick kost-1994som
naderna för avtalsförsäkringarna miljarder kronor.till 4,29

SOU Samhall.1997:64. arbetsmarknadspolitiskEn åtgärd. Betänkande av
LOSAM-utredningen, Stockholm, 1997.
5 Kostnadema för sjukskrivning har ökat mycket kraftigt efter år enligt de1997

årens budgetpropositioner.senaste
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Hur del Socialförsäkringens kostnader miljar-på 58närmarestor av
der kronor hänföras till ohälsa arbetslivet beräk-kan i svårtär attsom

Det möjligt skattningar arbetslivets bidrag till sjuk-är göraattna. av
penningkostnaden olikaför sjukdomar. Arbetsskadeersättningen på

6,1 miljarder hit, liksomkronor hör tvekan den delenstörreutanca av
rehabiliteringskostnadema. miljarder kronor sjukpenningenEtt par av

16kan också direkt hänföras till arbetsskadorna.
På ohälsan minskar bruttonational-grund den arbetsrelateradeav

produkten årligen uppskattningsvis kronormed 180 sjuk000 per per-
Det innebär för varje förebyggande ellerattson. som genomperson

rehabiliterande insatser kan kvar i produktionen, ökar BNP medvara
arbetsskadad."180 kronor och000 årca per

Arbetsgivarens kostnader

Den arbetsrelaterade ohälsan drabbar arbetsgivarna. kost-Derasäven
nader produktivitet,lägre störningar omställ-på grund ochär stora av
ningar i produktionen, högre frånvaro, ökade arbetsgivaravgifter för
statliga kostnaderoch privata trygghetssystem, ökade för rehabilitering,
ökad personalomsättning förkostnader sjuklön. Särskilt ärsamt stora
arbetsgivarens kostnader för arbetsskadorna, bl.a. driftstör-genom
ningar, kvalitetsförsämringar, rekrytering, inskolning, övertid,ersättare,

företagshälsovård.rehabilitering och

Individens kostnader

fysiska och psykiska lidande all ohälsa i arbetslivet innebärDet ärsom
till kraftigtsvårt i Ohälsa kan leda försämrad socialmätaatt pengar. en

situation och sänkt livskvalitet. Risken hamna i arbetslöshet äratt t.ex.
högre för jämförtmed hög sjukfrånvaro med andra. De rentpersoner
ekonomiska arbetsrelaterad ohälsa individenkonsekvenserna för börav
inte heller Vid sjukdom förlorar individenunderskattas. dagarstre t.ex.
50 och vid dagars sjukdom lönen.10 22 Förprocent procent av en per-

dettatjänar 000 kronor i månaden betyder han eller hon15 attson som
kan förlora dagars100 kronor vid sjukskrivning och1närmare tre

vid sjukskrivning. Vid konstaterat1 250 kronor 10 dagars arbets-ca

16Riksiörsälcringsverket. Socialfêársälcringarnas omfattning 1996-1999. RFV
redovisar 1998:7.
17Arbetarskyddsstyrelsen. kostsamma ohälsan. lönarDen Färre arbetsskador

för alla. Stockholm, 1996.sig
18A.a.
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isjukskrivning 500 kronorolycksfall blir års 1förlusten vid ett ca
genomsnitt.månaden i

ocharbetsmarknaden och arbetslivetutvecklingenTendenser i av
dess hälsokonsekvenser

hälsokon-utveckling och dessoch arbetslivetsArbetsmarknadens
målkommitténs förslag tillutgångspunkt förviktigsekvenser utgör en
vik-arbetslivsomrâdet. redovisas dedetta avsnittoch strategier inom I

utveckling generellt,arbetslivetskännetecknartigaste tendensema som
omsorgssektom,vård ochbeskrivs utvecklingen inomoch specifiktmer

skolan IT-området.samt

flexibilitetDiferentiering och

arbetsmarknadenarbetslivetutvecklingen inompågåendeDen gör att
ökande skillnader idifferentierad medalltmeroch arbetskraften blir

ha betydelse från folk-arbetsmiljö, vilket kommerarbetsvillkor och att
hälsosynpunkt. styrande för dennaorganisationsidealDet ärsom

slimmade organisationenstrukturen denutveckling den är somav nya
Flexibilitet uppnåskämverksamhet.inriktad företagetspåär genom

ochkompetensanställda, arbetstider ochvariation i antal upp-genom
framförkärnan finnsentreprenader Ispecialtjänster,handling etc.av

anställningstrygghet ochgodtillsvidareanställdaallt med relativt
arbetsinnehållsåväl beträffande kompetensutvecklingsmöjligheter som

och lön.
Deltidsanställningardeltidsanställda.deTill kärnan hör även

verksamhet ochflexibelmedel för åstadkommaanvänds ett att ensom
arbetsgivarperspektivetdeltidsanställning kan som en merasesur

heltidsanställning arbets-flexibel form anställning attän genomav
ocksåDeltidsarbete kanförläggning.ochgivaren kan välja insatsnivâ

bland arbets-arbetstid olikaför önskemål kortareuttryckettvara om
framför allt kvinnor. Näs-innehasdeltidsanställningarFastatagare. av

sådan tjänstkvinnorna harförvärvsarbetandehälften detan enav
ovanliga blandrelativtmedan deltidstjänster män.är

olika slagandra cirkel iKring framträder ikärnan avpersoneren
antals-tillförsäkra företagetskalltidsbegränsade anställningar, vilka

9 A.a.
2° hälsokon-arbetslivets utveckling ochArbetsmarknadens ochAronsson G.

Underlags-Arbetslivsfaktører.folkhälsokommittén.sekvenser. Nationella
Stockholm, 1999.rapport nr
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ochtill produktionens dalarmässig flexibilitet i förhållande toppar.
15halv miljon arbetstagare elleruppgår f.n. till procentDessa avca en

anställ-tidsbegränsademotiven förocharbetskraften. Arbetsvillkoren
haf-meddifferentieringfinns inreningar mycket olikartade. Detär en

projektanställda.behovsanställda ochkategoriernatiga ökningar av
modernaunderbemarmingmedformer sammanhängerDessa resp.

haft obrutenharnämndamålinriktade arbetsformer. De engmppema
starkfinnskonjunkturfall.med starkt Dettillväxt under årenäven en

majo-Kvinnor ianställningar.könssegregering i tidsbegränsade är stor
projektanställ-dominerarbehovsanställningar medanritet i männen

effektenbehovsanställningamaockså främst iningarna. Det är avsom
förhöjd riski formotryggheten framkommerarbetsvillkoren och av en

för ohälsa.
400 000finnsuppdragstagare. Detytterligare cirkelEn utgörs caav

vamproduktionfrånpågående rörelsenSverige.enmansföretag i Den
Tjänste-tillväxt.för dennatjänsteproduktion drivkrafttill är gruppsen

ochenpersonsföretagvamprodtllction ibättreproduktion änpassar
ocksåföretag. harsådana Deteffektivt itjänster kan producerasmånga

nyföre-tillpolitiska strävandenförekommit starkaunder antal årett
tagande.

idessa Mestilitet känt hälsosituationenMycket är grupper.om
ifortsätterförlorat sitt arbeteriskzonen finns de men somsompersoner

längre arbets-konkurrerar medförsta handbransch och där isamma
hade arbetslöshetnyföretagandet âr 1994Ungefär fjärdedeltider. en av

orsak.eller risk arbetslöshetför som
verk-ökning antaletinnebärTillväxten egenanställningar en avav

arbetstids-utanför arbetsmiljö- ochmänniskorsamheter och stårsom
fâpersonsföretagriskgrupp finns ilagstiftningen. traditionellEn mera

Skogsmaskin-produktionsmedel exempelvismed höga investeringar i
ökad konkurrenskanåkeriägare. denförare, mindre För gruppen en

arbetebestående stressigthårdförstärka redan existerande avpressen
vidkostnader för stilleståndkombinerat med ekonomiskastora exem-

pelvis sjukdom.
arbetsmark-iarbetslösa ochEn utgörs personerannan grupp av

Järvholmbelystshar tidigarenadspolitiska åtgärder. Hälsoeffekter av
allt etablerasriskm.fl. framtida tycksEn störreatt somgruppvara en

levaoch kommervarit arbeteunder mycket lång tid har attutan somen

2 arbetsmiljö för.arbetsvillkor ochGustafsson Dallner D.Aronsson G, K
utarbetande.tidsbegränsat anställda under

22 90-talets arbets-kvinnor och påHälftenSOU 1996:56. mänvore nog om-
arbetsmarknad.kvinnors Nor-marknad. utredningenslutbetänkande omav

stedts, Stockholm 1996.
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under ekonomiskt knappamycket omständigheter med åtföljande häl-
sokonsekvenser.

Hög arbetslöshet eller hot arbetslöshet kan påverka indivi-antasom
ders attityder och beteenden i dimensionerrad med direkt anknyt-en
ning till arbetsmiljö, möjligheter till utveckling och hälsa. all-På ett

plan minskar demänt anställdas valmöjligheter beträffande såväl
arbetsuppgifter val sysselsättning. följdEn individerär att stan-som av

kvar alltför länge i uppgifter och jobb, de egentligen bordenar som
lämna hälsoskâl. Individer i sinlåsta arbetssituation uppvisarärav som

nedstämdhet.också förhöjd frekvens huvudvärk, trötthet ochen av
Den goda personalomsätmingen, enskilda lämpli-ochsom ger en ny

arbetsmiljö, har minskat.gare

Skillnader arbetstidsvillkori

De slimmade arbetsorganisationema och mindre utbytbar kompetens
bland de anställdafast leder, inga organisatoriska motåtgärder vid-om

till ökat övertidsuttag vid svängningar i efterfrågan.tas, Benägen-ett
heten arbeta övertid ökar också följd ekonomiskatt störreensom av
otrygghet, lägre ersättningsnivåer och farhågor det gäller de all-när

socialförsäkringssystemens hållbarhet i framtiden. kanmänna Det
också medföra ökad benägenhet till arbetetgå vid tillfällenävenatten
då borde korttidssjulcslcriva sig. sjuknärvaroHög har konstateratsman
framförallt bland lågavlönade och bland anställda i sitt dagligasom
arbete samspelar med gamla, sjuka och barn, bland olika slagävenmen

lärare. Medlemmar i TCO-förbund har lite högre sjuknärvaro änav
SACO-förbund.medlemmar i ochLO-

Ökad entreprenadverksamhet och tillfälliga anställningar innebär
utmaningar för långsiktigt kunna organisera och bedrivaattnya

arbetsmiljöarbete. implementeraDet blir säkerhetsföre-svårare att
Ävenminskar.skrifter och säkerhetsmedvetandet isäkerheten pro-

duktionen påverkas. Tidsbegränsat anställda uppfattar sig högrei

23Järvholm red. Arbetsliv Arbetslivsinstitutet,B. och hälsa. 1996.
Aronsson G, Göransson S. inte önskvärda jobb. empiriskFasta Enmen
studie. Arbetsmarknad arbetsliv, 3 1997.nr
25 G, Gustafsson SjukAronsson K, Dallner och jobbet. empiriskM. på En
studie .yulmärvaro under utgivning.av
26Mayhew C, Quinlan ofM, Bennet Ihe efect subcontracting/L outsourcing

Occupational health and safety. Studies in Australian IndustrialUNSWon
Relations. 38, 1996.Nr
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arbetsmiljö-utsträckning fast ha bristande kunskaperanställdaän om
lcritik."frågor. har också kritisera och få förDe svårare gehöratt

Beträffande flexibilitet pågårarbetstidsvariation medel förettsom
decentralisering och arbetstidsavtal denbeslutsfattande moten av

lokala individuellaoch nivån. trend framförallt gäller industrinEn som
produktion.arbetstiden blir eñerfrågestyrd, s.k. kundorderstyrdär att

Allt fler arbetar ständigt eller periodvis utanför tidsintervall pådet
dygnet då kropp och psyke fungerar optimalt ñån prestationssynpunkt.

ansträngningar behövs under Skiftarbete och vid turliste-De extra som
många.tid, har sikt högt förpå hälsomässigt prisett

första gäller tjänstemannagrupper,En trend, i hand ärannan som en
mängd obetalt individuellaövertidsarbete eller överenskommelserstor

där till Övertidsersättning avtalas bort exempelvis ytterli-rätten mot en
tjänstemarmen.semestervecka för enskilde finnsden Det riskgare en

möjligheterna till återhämtning minskarnedvarvning och med sänktatt
välbefinnande kort och risker för hälsanpå sikt med på längre sikt.
Riskerna underbemarmadeförstärks rådande trender organisa-motav
tioner. Sambandet arbetsdagar/övertidmellan långa och ohälsa inteär
särskilt mycket ellerstuderat sig i Sverige utomlands ivare men en
färsk japansk timmarsstudie konstateras övertid dagligen äratt ett par

hjärtinfarkt.förknippad med tydlig överrisk fören

Ökade krav utbildningpå

betydelsefull faktor med arbetsmarknadensEn samspelar skiktningsom
utbildning. den framtida arbetsmarknaden iOm utsträckningär större

kommer anställningar kommerpräglas just-in-time tröskeln tillatt av
de goda jobben och kompetensutveckling höjas.företagens Dettaatt
minskar kompetensutvecklingsmöjlighetemasannolikt för grupper,

skäl arbetsmarknadsanknytning.något har kanDetsom av en svag

27Aronsson G, Tillfälligt anställda och arbetsmiljödialogen.Göransson En
empirisk studie Arbete och hälsa1997, 1998:3.
28Håkansson Isidorsson studie arbetstidsflexibilitetFlexibla tider. EnK, T. av
och andra flexibilitetsstrategier verkstadsindustrin. Rapport, IASinom
Internationella arbetslivsstudier, universitet,Göteborgs 1997.
29Åkerstedt Vaken udda arbetstider. skiftarbete, ochT. på Om tidszoner natt-
sudd Arbetsmiljöfonden, Stockholm, 1995.
3° inte önskvärda jobbet.Aronsson G, Göransson S. Fasta En empiriskmen
studie. Arbetsmarknad arbetsliv, 1997.3nr
31Sokejima riskKagamimori, Working hours factor forS. acuteas a
myocardial infarction case-controlin study. British Medical JournalJapan: a
l998;317:775-780.
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handla språksvårigheter, skolutbildning,brist på allmän människorom
med olika slag funktionshinder i vissa avseenden minskarav som
prestationsförmågan kvinnor eller i familjeintensiv fas.mänsamt en

företagsinternOm kompetensutveckling ökar i relativ betydelse och
omfattning kan detta bidra till ytterligare polarisering denmellanen
fasta tillsvidareanställda ochkärnan personal just in time anställdaav

arbetslösa.och
viktig förändringEn under de årtiondena ökningen denärsenaste av

formella utbildningstiden och reduceringen utbildningsklyftoma.av
industrialismensVid inledning hade jurist, ellerläkaret.ex. en en en

civilingenjör fem lång utbildningstidgånger så den genomsnitts-som
anställde. Numera har detta kraftigtutbildningsgap reducerats. Sam-
mansmältningen utbildningsklyftan innebär det inte längre ärattav
möjligt bygga företag kring hierarkier, de formellt under-att närupp
ordnade i realiteten lika välutbildade och inom special-är nästan som -
områden kanske överlägsna sin arbetsledning i utbildningstid och-
kunskaper.

Vård och skolasamtomsorg

Vård, skolaoch s.k. human service organisationer, vilkaäromsorg
påverkar andra människors villkor i utsträckning. blir därförDestor
särskilt intressanta folkhälsosynpunkt. väl fungerande organisa-Enur
tion och verksamhet inom äldreomsorgen inte bara betydelsefullärt.ex.
för de anställda i verksamheten och200 000närmare ärpersoner som
de hundratusentals äldre får hjälp, för det psykiskaävenutansom
välbefmnandet hos hundratusentals förvärvsarbetande,de föräldrarvars
och anhöriga bistås äldreomsorgen.av

Inom vård och omsorgssektom har det under många år pågått poli-
tiskt initierade rationaliserings- besparingsåtgärder, sinoch vilka i tur
medfört påtagliga förändringar arbetsvillkoren för de anställda. Detav
handlar förändringar i huvudmarmaskap, bolagiseringstyrsystem,om
och konkurrensutsättning. Syftena flerfaldiga och rationali-är är attett

och minska kostnader bl.a. minska anställda.antaletattsera genom
Med avseende på kön och ohälsa förändringarna inom vård ochär

särskilt intresse eftersom de sker i starkt könssegregeradomsorg av en
sektor med kvinnoövervikt. Omvandlingen i offentlig verksamhetstor
berör antal kvinnor, har specifika utbildningar för justett stort som
dessa gällerområden. Vad barnomsorg och äldreomsorg finns det

32 Å.E,Andersson Sylwan Framtidens arbete och liv. KapitelP. De stora
förändringamas sekel sid. 20-21. och Kultur, StockholmNatur 1997.
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betalt omsorgsarbetenedskärningarna medförockså risk attatten
likaledes utförtomsorgsarbetestället blir obetaltutfört ikvinnor avav

generellt inne-kan ocksåinomkvinnor. Nedskämingar denna sektor
förvärvsarbetande kvinnor.bära påstörre press

Elev-mycket arbetsplats.gymnasieskolanochGrund- är storen
arbetsplats förskolanvilket innebärmiljoner,antalet cirka 1,2 ärattär

påtagligtElevantalet kommer ökamänniskor.miljoner1,5 attnärmare
l990-talet.under delen avsenare

uppföljning, kon-krav påbetygssystem,läroplan,Sparkrav, nyttny
tillhar under 1990-talet lettskolorfriståendekurrens från m.m.nya

enskildai de skolorna.förändringarpedagogiskaorganisatoriska och
verksamhetenoch förbefogenheterLärarkåren tilldelas större ansvar

ochmultimediapedagogik. Datorer,ekonomi ochbåde vad gäller
Konsekvensernai skolan.inträdedefinitiva ärgjort sittInternet har

organisation.och skolansundervisningssituationvittomfattande för
elevvårdspersonal. Mycketsin1990-ta1et minskathar underSkolan

till-fostrande rollalltsigskolan har fått påtyder på att ta sommeren
i lära-innehålletkraven ochförändringar påverkarmed andrasammans

framträderöversiktsstudierstatistiskaskolledares arbete. Iochres
stressynpunkt.från Lärarnapressadmycket ärlärarna gruppsom en

sjuknärvaro.med högockså en grupp
denfinns inom skolanarbetsmiljöproblemde ärMånga avsomav

statistiken såsomfångas istadiumförrän ide inte ett sentarten att upp
omorganisation relationer.och Attarbetsglädje,samverkan,frågor om

uppgifthar tillandra personalgrupperelevvårdspersonal och attsom
därför oroande.minskatharförebygga problemtidigt upptäcka och är

skolor med ohälsokon-eftersatt i mångamiljönfysiskaDen är
ekonomi för fram-har dålighalt ochharsekvenser. Många kommuner

påtagligatillkan upphovbegränsningarEkonomiskatida satsningar. ge
Arbetsmiljölagensskolor och kommuner.mellan olikaolikheter

arbetetoch olycksfall iohälsaförebyggabestämmelser att m.m.om
elever-anställd personalskolor och såvälsidan allagäller å andra som

na.

33 Rapport från arbets-Arbetslivsfaktorer.folkhälsokommitténNationella
Underlags-folkhälsokommittén.Nationellatillarbetslivsfaktorerförgruppen

Stockholm 1999.rapport
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IT upplösningen tid ochav rum-

Informationsteknologin har betydelse för omvandlingenstoren av
arbetslivet. Under 1970- och 1980-talet användes datorn framför allt
för utföra uppgifter tidigare gjorts,att fast på snabbareettsamma som
och effektivare industrinInom har datoriseringsätt. kunnat användas
för hindra individer från exponering i farliga miljöer.att Detta har hatt
och kommer ha fortsatt positiv betydelse frånatt hälsosynpunktstoren
främst för minska olyckor, fysiska arbetsskador ochatt belastnings-
skador.

Den integrerade informationstekniken möjliggör förläggning av
lönearbetet till andra platser och tider där det traditionelltän hört
hemma.

Distansarbete håller på etableras i Sverige ökningenatt även om
hitintills inte varit den omfattning och inte heller fått den inriktning,av

vissa förväntat. Distansarbetet sker framför allt efter individuellasom
önskemål och gäller ofta manliga tjänstemän kvinnor iänsnarare
underordnad ställning. Distansarbete oña förknippatär med ökad
arbetstid och obetalt övertidsarbete. På plussidan från folkhälso-

liggersynpunkt färre stressande och sannolikt minskningresor en av
olyckor i samband med resor.

utvecklingEn och tidsoberoende arbete aktualiserarmot mera rums-
rad frågor arbetsmiljökaraktär. IT-relaterade förändringaren av av

tidi och kangränser väsentlig betydelse för regleringantasrum vara av
arbete-vila balansering olika livsroller,rytm, samarbetsmönsterav av

och kontaktnät och lärandevillkor. berörDet också individers förmåga
arbeta självständigt och strukturera sin tid.att På övergripande nivåen

handlar det arbetsgivarens ledning och styrning tids- ochom av rums-
arbete.frigjort

4.2.2 Kunskap orsaker och möjlighet attom
påverka

Det framgår avsnitt arbetsmiljöproblemen4.2.1 mångfacette-att ärav
rade och både gamla arbetsmiljöfrågor belastnings-t.ex.rymmer som
problem och frågor exempelvis allergier och Orsakerstress.nya som
till utvecklingen dessa arbetsmiljöfrågor har redovisats översiktligt iav
det nämnda avsnittet. det följandeI diskuteras betydelsen individensav
inflytande på sin situation i arbetslivet, vilka möjligheter finnsdetegen

3 Se Hemmet arbetsplats. TCOt.ex. 1995; Lundgren Wirber,K, s. 1r-som
kunskapsbaserad ekonomi, sysselsättning och förändraderapporten: kom-om

petenskrav. Arbetslivsinstitutet 1997.
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behandlassjukligheten slutligenpåverka den arbetsrelaterade ochatt
ohälsosammadet fortsatta forskningsbehovet. Den sär-tasstressen upp

skilt.

arbeteIndividens möjlighet kontrollera sittatt

tydligare de vikti-framstår alltohälsosammaDen stressen som en av
och arbetslivet, ochallmänhet iriskfaktorerna for ohälsa både igaste

bland såvälpsykiska problembl.a. i ökad och lättareavspeglas oroen
ökning specielltskolbarn under l990-talet. Denna är mar-som vuxna

bland utlandsfödda kvinkant kvinnor i årsåldembland 20-40 samt
nor.

15-årsperioden allt tydli-Forskningen har också under den senaste
arbetsmiljörelaterade leder tillden ohälsosammavisat hur stressengare

och olika belast-kärlsjukdomrisk för bl.a. hjärt- ochökad typer aven
uppmärksamma de sambandfinns starka skälningsskador. Det även att

fattigdom och ohälsosamrelativfinns mellan arbetslöshet, stresssom
ekonomisk trygghet.se avsnitt 4.3 om

finns betydelsencentral den kunskaputgångspunktEn är som avom
situation.sinindividen har möjlighet kontrolleraatt att egen

krav-kontrollmodell utvecklats tyd-Utifrån detta harsynsätt somen
sjukdomsalstrande framför alltliggör hög belastningmental äratt en

beslutsutrymme.det samtidigt föreligger lågtettom
finnsi Sverige visar detstudier internationellt ochEn rad att ett

uppstår vid högastarkt samband mellan den ohälsosamma stressen som
Studierinflytande och hjärtinfarkt.krav med lågti arbetet kombinerat

förekomst ohälsosamutförda Stockholm visar högrei t.ex. att av
snabbare ökade förekomsteni arbetet,och dåligt socialt stödstress

ålder. i dettadenhjärt- kärlsjukdom med stigande Ioch grupp somav
hjärt-arbetssituation kom ökningenavseende hade avgynnsamen

hade deninfarkt ungefär i denåtta år mestän som ogynn-gruppsenare
arbetssituationen.samma

bristendetta område har påde de studier gjorts inomI flesta av som
relate-varit starkastfaktorkontrollmöjligheter framstått den somsom

rad till den ökade risken.
individens kontroll-ökarviktigaste for åtgärderområdenaDe som

demokratiska både imöjligheter dels inflytande deöverär processerna
vad olika saker skalloch huroch i arbetet ochsamhället i överstort

35 1997:18.Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 1997. SoS-rapport
36 and theStress, productivity,Healthy workKarasek R, Theorell T.

Basic Books,of life. York. 1990.working Newreconstruction
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dels möjligheter ochgöras, utveckla kunskaper vardagskompetens.att
Mer konkret bör arbetstagarna möjligheterbättre till inflytande närges
det gäller bl.a. arbetstempo, förläggning arbetstid och personligav
utveckling för bättre kunna ökade kravenhantera de både arbets-iatt
livet och i vardagen.

forskningNyare visar socialade växande skillnaderna vadatt avser
hjärt- och kärlsjukdom förklaras bristande kontrollmöjligheter iav
lägre socialgrupper. Den ohälsosamma passivitet präglarstressen
också många arbetslösas och långtidssjukas vardag. Bristen på med-
inflytande, och meningsfull sysselsättning faktorerärengagemang som
bidrar till den ohälsosamma i dessastressen grupper.

Utifrån fakta och analyser det slag kortfattat har redovisatssomav
här, kan grunddragen i strategi ohälsosam skisserasmot stressen som
omfattar såväl individ- samhällsperspektiv och anknyter tillett som
betydelsen socialt stöd, självförtroende och vardagsmakt avsnittseav
5.2 sociala relationer.om

Möjligheter övervaka arbetsmiljöarbetetatt

Internationella och framför allt svenska erfarenheter visar möjlig-att
heterna påverka den arbetsrelaterade sjukligheten Strategieratt är stora.
inom arbetsmiljöområdet har dessutom inbygg jämlikhetsorien-en
tering, eftersom särskild uppmärksamhet i åtgärderna ofta riktas demot

hälsovådliga arbetsmiljöema. Medvetna och långsiktigamest sats-
ningar arbetsmiljöområdetpå har resulterat i allt färre arbetareatt

för olika kemiska och fysikaliska riskfaktorer.utsätts Vidare har antalet
allvarliga arbetsrelaterade skador dödligmed utgång minskat kraftigt.
Delvis beror detta på det färre anställda föratt ärnu som exponeras
dessa riskfaktorer samtidigt exponeringama, där de förekommer,som
ofta tenderar sjunka.att

I sammanfattande bedömning framtida arbetsmiljöers ochen av
arbetsvillkors betydelse för hälsoutvecklingen handlar det naturligtvis
inte bara de faktiska förändringarna arbetsmiljöer ocksåutanom av om
vad kan kallas institutionell effektivite dvs. hur de institutio-,som

har till uppgift verka för förebygga skador och bidra tillatt attner, som
högre arbetslivskvalitet, fungerar och vad deras förmåga detär när
gäller hantera förhållanden i arbetslivet.att nya

Till de förutsättningarna hör omstruktureringen och differentie-nya
ringen i kärna och periferi. kan spela roll förDet framtidens folk-antas
hälsa företagshälsovården i sin nuvarande form inte anpassad tillatt är
de växande och perifera gruppema. Företagshälsovård,numerärt
arbetsmiljöinsatser och lagstiftning har tradition inriktadevarit påav
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ochstabilarelativtpersonal, dvs. denkärnan fast anställd geogra-av
differen-långtarbetskraften. strukturernafiskt Desamlade är mernya

utmaningar.ochinför kravinstitutionertierade, dessavilket ställer nya
omfattandeochfolkhälsosynpunktviktig frånRehabilitering ät en

frågaarbetsrehabilitering. Enåstadkommalagstiftning finns för att som
lagstiñningens inten-uppnåförutsättningarna förkan ställas gäller att

medorganisationerslimmaderehabiliteringsplatser itioner finnaoch
kämverksamheter.personal ihögpresterandeuttalad satsning på

hälsokonsekven-de negativapositiva ochdeförstärka mötaFör att
behövs strategierflexibilisering spän-ochdifferentiering somserna av

ökade kun-behovfinnsnuvarande Detsektorsgränser. ettöver avner
effektivtupprätthållakaninstitutionernahur deskaper ettgängseom

arbetsohälsaför minimeraförutsättningarnaunder dehandlande attnya
alla.arbetsförhållanden förhälsobefrämjandeoch åstadkomma

forskningsbehovochOfullständig kunskap

och påarbetslivets förändringarexempel påbeskrivs ochNedan ges
arbetslivet utifrånforskningfortsattpåvisar viktenvillkor omavsom

spektrum.mångfacetteratett
omvand-starktråda fortsattsannolikhetmed allkommerDet ettatt

negativ mångasig inteiOmvandlingeni arbetslivet. ärlingstryck men
och upplevaomställningsstressförmänniskor kommer utsattaatt vara
kommerfärreStrukturomvandlingen innebärotrygghet. attatt personer
kommermiljöer och flerindustriellatraditionella attarbeta direkt i att

fort-Kompetenskravenvårdmiljöer.ochservice-kont0rs-,arbeta inom
i arbets-till anställningar ochinträdesbiljettbådehöjassätter att som

uppgifterna.
könsspecifika.arbetslivsförändringamapågående ärVissa deav

arbetsbelastninghögresektor i meningeni offentlig samtFörsämringar
gamla kan ökabarn ochföromsorgsverksamhetenneddragning av

betaltkvinnogrupperförytterligaretotalbelastningen attstora genom
fortsatt ökningbli obetalt. Entenderar otryggaomsorgsarbete att av

innebärinnehas kvinnor,deltillbehovsanställningar, vilka stor av
dem.situation förockså negativen mer

betydelsendecenniumunderfunnits någottendensDen att avsom -
arbetsrelateradeför denfaktorerorganisatoriskasociala ochpsykiska,

arbetsmiljöfaktorer fortgåkommerrelativt andraohälsan ökar att-
inte minstfleraAnledningarnakommande åren. attockså under de är -

37 erfarenheter. Landsorga-Skyddsombudensutveckling.Arbetsmiljön.:LO.
Sverige,nisationen i 1996.
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kraven för allt fler i arbetslivet ändrar karaktär strukturomvand-genom
ling och teknikutveckling.

Regleringssystemens minskade styrkrañ vad gäller arbetstider samt
decentralisering till den enskilde arbetstagaren kan, särskilt iav ansvar
tjänstemannagrupperna, innebära arbetsdagarlånga och långa arbets-
perioder med hög såväl kvalitativ kvantitativ arbetsbelastning.en som

ñnnsDet risk möjligheterna till nedvarvning och återhämtningatten
minskar med sänkt välbefinnande kort siktpå och med risker för hälsan
på lång sikt. Riskerna förstärks rådande trender underbeman-motav
nade organisationer. Också i de delar arbetslivet där arbetstidsregle-av
ring och övervakning möjlig förändringarsker infö-är stora genom
rande s.k. kundorderanpassad arbetstid. långsiktigaDen trenden ärav

flerallt ständigt eller periodvis arbetar utanför detatt tidsintervall på
dygnet då kropp och fungerarpsyke optimalt från prestationssyn
punkt. finnsDet forsknings- och kunskapsbehov i identifiera deett att
från medicinsk, psykologisk och social synpunkt acceptabla tids-

forskningsrönNya pekar allt tydligare på sambandettramama. nu
mellan uttröttning/stress och immunförsvarets förmåga bekämpaatt
infektioner. 4° försöksverksamhetEn med arbetstidsförkortning i
Stockholms stad anställda.har resulterat i positiva effekter hos de
Arbetstidsförkormingen har inneburit tid för avkoppling och fri-mer
tidsaktiviteter. Sömnkvaliteten har förbättrats i försöksgruppen. Andra
modeller tillämpas inom hälso- och sjukvården den s.k.ärsom
poängmodellen med flexibel arbetstid och tvättstugemodellen. Här
finns potential för hälsobefrämjande insatser både vad gäller kun-en
skapsnivân i organisationer och enskilda individer.hos

4.2.3 Befintliga mål och strategier

Arbetslivets och arbetsmiljöns utveckling och hälsoeffekter har länge
varit prioriterat område inom den generella välfârdspolitiken.ett För-
hållanden kring dessa frågor i arbetsmiljölagen 1977:1160anges som
reglerar skydd ohälsa och olycksfall i arbetet. Lagen kompletterasmot

38Åkerstedt VakenT. på udda arbetstider. skytarbete,Om tidszoner och natt-
sudd Arbetsmiljöfonden, Stockholm, 1995.
39Cohen Tyrell D, Smith PsychologicalA. and susceptibility thestress to

cold. EnglandNew Journal of Medicine 1991 :606-612.common
McEwan B. Protective and damaging effects of mediators. Newstress
England Journal of Medicine l998;3:17 1-179.
4 Olsson B. 6-timmars arbetsdag heltidslönmed Stockholm stad Vadi
betyder det för personalen, brukarna och ekonomin Stockholms universitet,
PEI 1999:1.rapport
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fysikaliska,tekniska,Arbetarskyddsstyrelsenmed föreskrifter från om
sociala arbets-psykologiska ochergonomiska,kemiska, biologiska,

miljöfrågor. strategier ochbeskrivs mål, aktö-avsnittetföljandedetI
i dag.vi kan urskiljaarbetsmiljöområdetinom för somramenrer

och hälsaarbetsmiljöViktiga utredningar om

förhållanden arbetsmiljönikartläggningenomfattandeDen mest av
s.k. Arbetsmiljökommissionen.1980-talet dengjordes i slutet avav
tillsätta kommissionen denbesluttill regeringensBakgrunden att var

förtidspensio-antalet arbetsskador,dåvarande oroande utvecklingen av
offentliga utgifter följ deoch sjukbidrag de ökadeneringar samt avsom

redovisade rad studierArbetsmiljökommissionen år 1990 idetta. en
yrkesgrupper.mellan olikaskaderiskerskillnader i hälsa ochstora

initierades 1990-kartläggning i mittenliknande mindreEn avmen
Arbetslivsinstitutet Rådet förochArbetarskyddsstyrelsen,talet av

åtgärder,för prioriteringari syfte underlagarbetslivsforskning att avge
1990-talet.under slutet Kart-forskning tillsyn arbetsplatseroch avav

bättre arbetsmiljö ochfåttläggningen konstaterade många har attatt en
tradi-framgångsrika. Mångaoña varitde förebyggande insatserna har

markant. Allthar minskatyrkessjukdomartionella risker och klassiska
haroch olyckornade svårafärre för kemikalier i arbetslivetutsätts

psykiska kravarbetslivetspåpekasockså minskat kraftigt. Samtidigt att
välbefin-ochockså hälsakonstaterashar ökat. kartläggningenI att

ochoch socialamellan olika yrkennande varierar starkt attgrupper
framtidendessa skillnader befaras öka iatt

år arbetsgrupp med1997tillsatteArbetsmarknadsdepartementet en
företags-styrning avseendeförstärktförslag tilluppgift utarbetaatt en

vilket företags-analyserat påhar bl.a.hälsovården. Arbetsgruppen sätt
ocharbetsgivares förebyggandeförhälsovårdens roll kan stärkas att

bättre. Enligt arbetsgruppensskall fullgörasrehabiliterande uppgifter
folkhälsokommittén in"...i sitt arbeteuppfattning bör Nationella väga

övriga aktörer den loka-med påföretagshälsovården i samverkanatt
folkhälsoarbetetla/regionala nivån och i det regionala utgör expert-en

I m:Arbetarskyddsstyrelsen redogörsArbetsmiljöhandboken 1998 från
och föreskrifter.lagregleringfrågor arbetsmiljön, inkl.berörsom

43 Arbetsmiljökommissionen.BetänkandeArbete och hälsa.sou 1990:49, av
Allmänna förlaget, Gotab, Stockholm 1990.
44 Arbetarskydds-kartläggning.Järvholm Arbetsliv och hälsaed.B en-

Arbetslivsforskning, Stockholm 1996.Rådet förstyrelsen, Arbetslivsinstitutet,
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kan i arbetetutnyttjas med arbetsrelaterademinska denattresurs som
befolkningenohälsan hos

Gruppens förslag har utgjort grund för proposition företags-en om
hälsovården har antagits riksdagen 1998/99:120.prop. Isom av pro-
positionen förtydligas arbetsgivarens det gäller tillhanda-när attansvar
hålla företagshälsovård. Vidare syftar förslagen till renodla före-att
tagshälsovårdens uppgifter tydliggöra samverkan mellanattsamt
företagshälsovården den offentligtoch finansierade sjukvården. Enligt
den föreslagna bestämmelsen i arbetsmiljölagen skall arbets-nya en
givare för företagshälsovårdden påkallas arbets-attsvara som av
förhållandena finns tillgå. Företagshälsovården skall vidare särskiltatt
arbeta för förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatseratt samt

ha kompetens identifiera och beskriva sambanden mellanatt att
arbetsmilj organisation, produktivitet och hälsa.

vikt arbetsmiljöarbetet förändringarnaDen och i arbetslivetsom
tillmäts avspeglas också tillsättandei regeringens den s.k. Arbets-av
livsdelegationen i juni 1998 Dir. 1998:62. Delegationens uppgift var

hämta in och sprida krmskap arbetslivsområdet i syfte främjaatt attom
positiv utveckling det moderna arbetslivet. Delegationen beto-en av

slutbetänkandenade i sitt SOU 1999:69 bl.a. vikten stärka indi-attav
videns makt och möjligheter få inflytande sin kompetens-överatt

anställningarutveckling, särskilt för med tillfälligapersoner
Yrkesutbildning för arbetsledare med särskild inriktning kunska-på

mångfald, arbetsmiljö relationeroch sociala ansågs viktigper om vara
för förbättra arbetsklimatet. Yttrandefrihet och meddelar-frihet iatt
arbetslivet måste, enligt utredningen, tydliggöras och förstärkas för alla
arbetstagare. Bland de övriga förslagen märks alla arbetsplatsert.ex. att
borde ha tillgång till företagshälsovård och kostnadsfri rådgivning som
stöd i arbetsmiljöarbetet för företag.små föreslogsDessutom ett re-

och ökad forskning för människor för mobb-surscentrum utsattssom
ning i arbetslivet.

uppmärksamhetTrots från regering och riksdag beträffandestor
arbetslivets utveckling och hälsoeffekter saknas det nationella folk-
hälsomål området.inom

45Företagshälsovård samhället. Arbetsmarknadsdepartementet,iresursen-
Stockholm,1998:17, 1998.rapport

46SOU 1999:69. Individen och arbetslivet. Perspektiv detpå samtida arbets-
livet bing sekelskiftet slutbetänkande från2000. Arbetslivsdelegationen.
Näringsdepartementet.
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Aktörer

arbetsmiljöarbetemyndighetersCentrala

förförvaltningsmyndighetencentraladenArbetarskyddsstyrelsen är
Yrkesinspek-chefsmyndighet förocharbetslivsfrågorocharbetsmiljö-

verk-och utvecklarsamordnarleder,Arbetarskyddsstyrelsentionen.
arbets-centrala tillsynendenansvarsområdet, har översamheten inom

allmännaföreskrifter ochmeddelararbetstidslagstiftningen,miljö- och
informa-förinformationoch spriderråd, producerar ettsamt ansvarar

uppgifthuvudsakligaYrkesinspektionensarbetsskador.tionssystem om
arbets-bestämmelser inomgällandeföljerarbetsgivarnatillseär att att

arbetsställentill deInspektionsverksamhetenmiljöområdet. styrs som
skriftligadetbrister, ställsfinnsdetarbetsskaderisker. Omhar stora

sanktionsmedelhand kansistaåtgärdas.dessa skall I ävenpåkrav att
användning.tillkomma

försäk-administrerasbidragssystemetSocialförsäkrings- och av
huvud-FörsäkringskassomasRikstörsäldingsverket.ochringskassorna

ochrehabiliteringsresursersamhälletssamordnadelsuppgifter är att
hartill invånarnasocialförsäkringenallmännaden attdels segenom

Försäkringskassanarbetsförmåga.nedsatttrygghet videkonomisk t.ex.
utsträckning.vissiföretagshälsovårdenmedsamverkar

expertñmktiønerAliüöarbetets

Medarbetsmiljöområdet.påaktörviktigFöretagshälsovården är en
områdenabedrivs inomaverksamhetföretagshälsovård sommenas en

professionellbrehabilitering,arbetslivsinriktad ärocharbetsmiljö en
medbrukare, cuppdragsgivareför såväloberoendeoch somresurs

identi-uppdragsgivaren kompetenserbjuder attkontrakterade tjänster
organisation,arbetsmiljö,mellansambandenbeskrivafiera och pro-

länmarsådan helhetssyn,påd baseratoch hälsa,duktivitet samt en
genomförs."dessaföraktivt verkarochförslag åtgärdertill att

konsulterfriståendefrånkompetensköperVissa arbetsgivare som
arbets-för insatserföretagshälsovården rörtillkoppladeinte är som

statistikingenfinnsledningsfrågor. Detutbildnings- ochorganisation,
kon-friståendebedrivsarbetsmiljöarbeteomfattningi vilkenöver av

företagshälsovår-i takt medkraftigtha ökatbedömsdessasulter men
nedrustning.dens

arbetsmiljö-eller sköterarbetsmiljöenheterföretag harAndra egna
företagssköterskor,Skyddsingenjörer,arbetet på sätt.annat ergonomer,

47 Företagshälsovård1998/99: 120.propositionRegeringens
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personalkonsulenter m.fl. yrkeskategorier finns i viss utsträckning på
framför allt företag och förvaltningar.större

Arbetslivsinstitutet nationellt förär forskning inomett centrum
områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetsmarknad. Andra
viktiga arbetsuppgifter utveckling, utbildning, information, doku-är
mentation och internationellt samarbete. Arbetslivsinstitutet stödjer
också utvecklingen i arbetslivet medverka till regionalaatt sats-genom
ningar.

Rådet för arbetslivsforskning landets centrala myndighet för pla-är
nering, initiering och stöd till forskning och utveckling inom arbets-
livsomrâdet. Rådet bidrar till utvecklingen god arbetsmiljö,av en en
effektiv arbetsorganisation och arbetsmarknad tillgänglig förären som
alla.

Institutet För Psykosocial Medicin IPM arbetar forskningmed och
utbildning inom tillämpad psykosocial arbetsmedicin. Vid institutet
utvecklas förmetoder arbetsorganisation och psykiska,mäta medi-att
cinska och psykofysiologiska reaktioner.

Viktiga regionala inom arbetshälsoomrâdet landetsutgörresurser
yrkesmedicinska enheter. Den övergripande uppgiften för dessa enheter

förebygga arbetsrelaterad ohälsaär bedömningaratt hälso-genom av
läget i upptagningsområdet, kartläggning och värdering miljöfakto-av

forskning och utvecklingsarbete, information och utbildning.rer,

Arbetsmiljöarbete arbetsplatsernapå

Arbetsgivaren skall enligt arbetsmiljölagen ha huvudansvaret för
arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder behövssom
för förebygga arbetstagare för ohälsaatt eller olycksfall.att utsätts
Vidare skall arbetsgivare och arbetstagare samverka för åstad-att
komma god arbetsmiljö. En viktig del detta består föreskrif-en av av

intemkontroll. Internkontroll innebärterna arbetsgivare iattom sam-
arbete med arbetstagare systematiskt skall planera, genomföra och följa

verksamheten så arbetsmiljökraven uppfylls. Arbetsgivaren harattupp
för kartlägga behoväven anställdas rehabilitering och förattansvar av

effektiv rehabilitering genomförs. arbeteatt Detta kontrolleras av
Yrkesinspektionen.

Arbetstagarna skall medverka i arbetsmiljöarbetet företrädsoch av
skyddsombud, den lokala fackklubben. De har till uppgiftutsessom av

tillse arbetstagarnas synpunkter beaktasatt arbetsgivaren.att av
Skyddsombudet har till information och delta planeringrätt iatt av
förebyggande arbetsmiljöarbete. finnsDessutom regionala skydds-
ombud kan stödja de anställda, framför allt i små företag intesom som



ekonomiskoch1999: 137 Arbetsliv trygghetSOU 155

samverkansorganhar skyddskommitté. Skyddskommittéema ären egen
anställda.vid alla företag med 50enligt lag skall finnas änsom mer

följa utvecklingenHuvuduppgiften för kommittéerdessa är att av
förbättra arbetsförhållan-ohälsa arbeta förolycksfalloch attsamt att

idena vid mening.
Även bidrar till arbetsmiljöarbetetcentralaarbetsmarknadens parter

och informationsspridning tillallt opinionsbildningframförgenom
förändringar lagar rekom-medlemmar medlemsföretag ochoch avom

mendationer inom arbetsmiljöområdet.

Mål och strategier4.2.4

Mål

Ökad långtidsarbetslöshetoch minskadsysselsättning

hållbar arbetsförmågaochHälsofrämjande arbetsmiljö

sjukligheten och arbetsolyckoma.den arbetsrelateradeFörebygg0
till individensarbetskrav börPsykiska och ergonomiska anpassas0

individuellt kollek-möjlighet ochförutsättningar. börDet attges
leva till haven ochtivt förutsättningarna förpåverka att upp

därmed utveckla kompetens.ny
hälsoarena.Använd arbetsplatsen som0

Förstärkt företagshälsovård

arbetslivsrehabiliteringFörstärkt yrkes- och

arbetsskadade.lidandet hosMinska det fysiska och psykiska0
i arbetet.möjligheterna till återgångFörbättra0

Ökad hälsokonsekven-information arbetslivetskunskap och om
ser

arbetsmiljåterkommandeGör översyner0 av
arbetshälsokonsekvensbeskrivningar.Utveckla0

Öka underlagmodeller tillmetoder ochoch utveckla kimskap,0
arbets-åtgärderför förebyggande inomhälsofrämjande och

livsområdet.
arbetsformer hoshälsoeffekterFörstärk utbildningen av nya0 om

aktörer inom arbetslivsomrâdet.
internationella arbetshälsoenheter.Utveckla samarbetet med0
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Inledande synpunkter

hälsofrämjandeKommittén vill betona och sjukdomsföre-vikten av
byggande arbetsmiljöområdet för minska den socialainsatser på att
ojämlikheten i hälsa. Järnlikhetsaspekten har därför tillsammans med
inriktningen förbättra generellt varit vägledande för kom-hälsanatt
mitténs formulera mål och föreslå åtgärder inom arbets-arbete med att
livsområdet.

arbetsmiljöarbete varit mycket framgångsrikt i mångaSvenskt har
och långsiktiga satsningar inomavseenden. Genom systematiska

möjligt minska den arbetsrelateradearbetsmiljöområdet har det varit att
sjukligheten och dödligheten för arbetstagare.stora grupper av

och arbetslivsområdet innebärUtvecklingen inom arbetsmarknads-
hälsofrämjande sjukdomsföre-dock ständigt i det ochutmaningarnya

byggande arbetet.

Mål, strategier och aktörer

bör för folk-följande avsnitt redogörs för vilka målI sättassom upp
användashälsoarbetet, vilka strategier kan vilka aktörersamt somsom

bör genomföra arbetet.

Ökad långtidsarbetslöshetsysselsättning och minskad

i samhället välfärds-hög sysselsättning bidrar till integrationen ochEn
politikens finansiering. internationella studier visarSåväl svenska som

medförarbetslöshet påverkar hela hälsopanoramat. Arbetslöshetatt
ofta försämras, sjukvårdsutnyttjandedet psykiska välbeñnnandetatt
och ökar sin alkoholkonsumtionläkemedelskonsumtion ökar, mänunga

ekonomiska,och kvinnor röker Arbetslöshetens negativaunga mer.
påverkar de arbetslösassociala och hälsomässiga konsekvenser även

harfamiljer, Arbetsförhållandena för demframför allt barnen. som
ökade övertids-arbetet kvar arbetslösheten krav påpåverkas genomav

uppsägning framtida riskarbete, negativ rädsla för Enstress, m.m.
etableras under mycket lång tidtycks allt störreatt somvara en grupp

ekonomiskthar varit leva underarbete och kommer attutan som
mycket med åtföljande hälsokonsekvenser.knappa omständigheter
Långtidsarbetslöshet riskfaktor för psykisk ohälsa ochallvarligär en
hjärt- och kärlsjukdom bidrar därmed till sociala olikheter i hälsa.samt
Arbetslösheten så vanlig bland arbetare blandgångerär än tre sommer
tjänstemän erfarenhet bland ungdomar.och mycket vanlig Enär sär-en
skild kortutbildade invandrareriskgrupp för arbetslöshet och seär
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sysselsättningentrygghet. Attvidare avsnitt öka4.3 ekonomiskom
sysselsättningEn meningsfullbland särskilt angeläget.dessa ärgrupper

arbets-hälsosynpunkt för på grundviktig frånär även personer som av
reguljära arbetsmarknaden. daghandikapp inte kan få arbete på den I

vissa funktionshindrade endasttillhar enligt lagen stöd och serviceom
funktionshinder eñer hjäm-utvecklingsstörning ellermedpersoner
daglig verksamhet. Kommit-tillskada ålder ovillkorligi rättvuxen en

lösningar innebärolika formervikten hittatén vill betona att av somav
möjlighet meningsfullfår tillarbetshandikappadehelaatt engruppen

arbetsmark-åtgärder berörsysselsättning. detta behövs bådeFör som
särskilda kommunala insatser.naden och

arbetsförmågaoch hållbarHälsofämjande arbetsmiljö

betydelse för häl-psykosociala arbetsmiljönfysiska ochDen är storav
har det gäl-yrkesgrupper. gjortsför olika Framstegsoutvecklingen när

sjukdomar skador.arbetsmiljörelaterade och Färreförebyggaler att
fysikaliska Delviskemiska och riskfaktorer.för olikaarbetare utsätts

för risk-färre anställda dessaberor detta detpå äratt som exponerasnu
emellertid riskfakto-arbetslivet innebärfaktorer. Förändringar i att nya

och elektromagnetiskakemiska substanserintroduceras, t.ex. nyarer
gäller den ergonomiska och psyko-fält. mindre detFramstegen närär

för ohälsosamanställdasociala arbetsmiljön. Många är utsatta stress.
branscher och yrken.inom många Enpsykiska kraven har skärptsDe

drabbas bl.a. flerkortutbildade kvinnor. Despeciellt ärutsatt avgrupp
jämfört med kvin-andraoch sjukdomar i rörelseorganenarbetsskador

påverka sitt arbete. Därförmöjligheterhar vanligen småDe ärattnor.
inflytande sinadet angeläget arbetstagarnasärskilt större överatt ge

Infly-kompetensutveckling och arbetsmiljö.arbetsvillkor, arbetstider,
hon/han skall kunna orkaförindividens medeltandet bör attses som

bakgrundhelt arbetsliv. dennaDet växersynsättettär motett som nu
sjuk-för hälsofrämjande ochtillfram arbetsplatsengöraatt en arena

såväl arbets-omfattardomsförebyggande där dessa insatserinsatser
betydelse för olika yrkesgrup-miljörelaterade andra åtgärder avsom

hälsa och välbefinnande.pers
hälsofrämjandekonceptetangelägetKommittén finner det att

kännetecknasföretag arbetsplatser kommerlanseras och attatt av
kompetens inom personalgrup-adekvat och adekvatpersonalstyrka en

pema.
sittarbetsgivaren meddetta arbete.Aktörema många i Förutomär

ombud,och deras fackligade anställdaarbetsmiljöansvar finns
skyddsombud. Företagshälsovârdenregionalaskyddsombud och är en
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viktig med sin kombinerade kompetens arbetsmiljö-inom ochresurs
rehabiliteringsområdet inom hälso- och sjukvården.och

Framgångsrika hälsofrämjande åtgärder bör från arbetsplatserutgå
där åtgärder olämpliga arbetsmiljöer kan integreras med åtgärdermot

andra belastande faktorer. sådanaGenom åtgärder ökar möjlig-mot
heterna både förbättra hälsan totalt och minska den ojämlikaatt sett att
ohälsan. starka sambanden mellan arbetsmiljönDe och olika besvär
visar åtgärderna skulle kunna innebära ekonomiska vinster på såvälatt
organisations- samhällsnivå.som

Konkret behövs ökad uppmärksamhet det gäller arbetsorga-nären
nisationens betydelse för arbetsrelateradeden sjukligheten och
arbetsolyckor. Speciell uppmärksamhet bör riktas arbetstempo,mot
arbetstid, avlöningsform, anställningsform, inflytande och Kravst1ess.
bör ställas på arbetet till människors förutsättningar ochatt anpassa
behov för uppnå hållbar arbetsförmåga. detta arbete faktorerIatt ären

kön, ålder och familjeförhållanden viktiga. Anpassningen kan skesom
arbetsorganisationen och vid projekteringöversyngenom av av nya

arbetsplatser, maskiner, inredningar.verktyg och
Det behövs förbättrad introduktionsutbildning och upplärningen av

nyanställda med betoning informationpå särskild olycksfallsriskerom
och tidiga tecken på belastningsskador och stressrelaterade besvär.

behövsDet också inrättande typarbetsplatser från industriell,ett av
ergonomisk psykosocialoch kan tjänasynpunkt godasom som exem-
pel.

Ett fortsatt tillstöd de regionala skyddsombuden vidare angelä-är
särskilt tankemed på behovet medverkan från sådana ombudget, av

vid utarbetande handlingsprogram för arbetsmiljön i småav m.m.
företag där lokala skyddsombud saknas.

Förstärkt företagshälsovård

Företagshälsovården viktig med sin kombinerade kompe-är en resurs
inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområden och inom hälso- ochtens

sjukvård. Under företagshälsovården1980-talet byggdes och regle-ut
rades centrala avtal. arbetsgivareföreningenSedan Svenska sagtgenom

avtalen finns endast branschvisa avtal på den privata sidan. Avta-upp
len på den offentliga sidan har blivit allmärma, innebär attmer men
någon form företagshälsovård skall finnas. Verksamheten får ingaav
statsbidrag. behållitMånga företag har sin företagshälsovård istörre

omfattning och med uppgifter tidigare, medansamma samma som
många mindre företag har dragit sig företagshälsovården i traditio-ur
nell mening.

Alla arbetsplatser borde ha företagshälsovård.tillgång till



SOU 1999: Arbetsliv trygghet137 ekonomisk 159och

Förstärkt yrkes- och arbetslivsrehabilitering

Många har blivit definitivt arbetsmarknadenutslagna från under 1990-
talet. Andelen nybeviljade förtidspensioner omfattande och ökandevar
fram år 1993 och därefter minskande. Många förtidspensionä-t.o.m. av

hade önskat fortsätta i sitt yrke arbetsplatsen anpassadattrema om var
till funktionshindren. arbetslivsinrilctadYrkes- och rehabilitering är en
viktig aktivitet för sjuka"lägga liv till de åren. främstDet reha-äratt
bilitering vid psykiska besvär och sjukdomar i rörelseorganen ärsom
aktuella.

Under år har symptomkomplex misstänktmed miljö-senare nya
relaterad orsak elöverkänslighet, multipel kemiskuppträtt, över-t.ex.
känslighet och sjttlca-hus-besvär. kan inteVanligen den misstänkta
miljöfaktom förklara flertalethela symptombilden fall misstänksutan
ha kombination orsaker bakom besvären. denUnder mångaen av
gånger långa handläggningstiden utreda orsaker till sjukdomför att
eller skada kan patientens tillstånd försämras och rehabilitering förse-

Därför det viktigt patientutredningarvid sådana anlita medi-är attnas.
cinsk, yrkeshygienisk, beteendevetenskapligergonomisk och expertis.

Mot denna bakgrund kommittén det angeläget minskaäratt attanser
det fysiska och psykiska lidandet arbetsskadadehos förstärktgenom en
yrkes- arbetslivsinriktad rehabiliteringoch snabbt utredasamt att
samband mellan och hosarbetsmiljö patienter.symptom

Försäkringskassoma bör i ökande grad avtala företagshälsovår-med
den medverkan vid bedömning arbetsförmåga vid långvarigom av
sjukskrivning för arbetsskadeutredningar.och rehabiliterings- och Det
bör vidare obligatoriskt för försäkringskassan i det läkarut-attvara
låtande sjukskrivningsdageninfordras efter efterfråga28:e ettsom
eventuellt samband sjukdom/skada och arbetet.mellan

Ökad kunskap och arbetslivets hälsokonsekvenserinformation m.m. om

På grund de genomgripande förändringarna arbetsmarknaden ochav av
arbetslivet under det1990-talet kommittén angelägetäratt attanser en

arbetsmiljöpolitiken Vidare bör utveckling skeöversyn görs.av en av
arbetshälsokonsekvensbeskrivningar, dvs. analys hälsokonsekvenserav
branschvis lokaltnationellt, regionalt och arbetslivets utveckling.av

finns behov ktmskap,Det öka och utveckla metoder och modellerett att
till för förebyggandeunderlag hälsofrämjande och åtgärder inom
arbetslivsområdet bevakning.eg. epidemiologisk kanDetta uppnås

följa, kartlägga och bedöma utvecklingen den arbetsrela-attgenom av
terade ohälsan. Identifiering risker och riskgrupper i arbetslivetav nya
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jämlikhetsutvecklingenbevakningnödvändig liksomär en noggrann av
Bevakning kompetensut-inom grund det arbetslivet.och pâ av nya av

också viktigveckling inflytande i det arbetslivet uppgift.och är ennya
sjuklighetenandelen och dessBedömning arbetsrelateradeden avav

förbättras.kostnader bör vidare
arbetsformer aktö-utbildning hälsoeffekter hosFörstärkt av nyaom

ställer krav förstärktnödvändig. påinom arbetslivsområdet Detärrer
arbetsgivare och arbetstagareutbildning arbetshälsoktmskap bådei hos

och arbetslösa,organisationer, korttidsanställdaoch deras särskilt hos
primärvården försäkringskassan.och

hälsoeffekter arbetsformer börForskning nyaom av
internationellautveckla samarbetetangelägen uppgift medEn är att

Sverige bör förarbetshälsoenheter, särskilt inom verka EU:sEU. att
människors hälsa säkerställs både tillhöga gäller skydd förkrav detnär

också inom arbetslivsområ-innebörd genomförande all policyoch av
svenskt arbetshälsoarbete bör blierfarenheterna fråndet. positivaDe

samtidigt positiva erfaren-Sverigeskända också utanför gränser som
till-vunnits andra länder på arbetshälsoområdet börheter har i tassom

svenska arbetslivet.i detävenvara
med införandekonkreta det angelägetNär det gäller åtgärder är av

sjukdomar och arbetsskadorrättvisande arbetsskaderapportering aven
arbetsskador. redovisa detta ingårtill Informationssystemet Attom

Arbetarskyddsstyrelsen dessainternkontrollreglema ochredan i från
vidarerapportering tillregler bör kunna kompletteras med krav på

Yrkesinspektionen.
förtidspensioneringsregistren bör yrkesupp-sjukskrivnings- ochI

gifter ingå.
mellanarbetshälsorapporter sambandNationella och regionala om

fram fjärde ellerohälsa bör regelbundet t.ex.arbetsvillkor och varttas
femte planeringsunderlag.årvart som

olikai arbetshälsoktmskap anpassade till deOlika utbildningspaket
viktigt öka kunska-aktörerna arbetslivet bör utarbetas. Särskilti är att

arbetshälsa i ledandearbetsmiljörisker och hos personerperna om
befattningar.

ILO-arbete viktigt. harDeltagande i WHO- och EUEU-, är sär-
utvecklingsarbete, inomskilda fondmedel för regionalt inte minst

tillgodogöras och insamlingenarbetslivsområdet. Sådan kunskap bör
folkhälsoarbete.kan samordnas med EU-information omannan



ekonomisk1999: 137 och trygghetSOU Arbetsliv 161

Ekonomisk4.3 trygghet

Bakgrund, nuläge och4.3.1 prognos

hälsaSambandet mellan ekonomisk försörjning och

Inledning

helt dominerandeFattigdom världen i dag i särklass orsaken tillden iär
invaliditet. länderför tidig död, långvarig sjukdom och där 80-90I pro-

befolkningen tjänar dollar dag överlevermindre 1äncent av per
mindre befolkningen till års ålder. de rika län-60 40 Iän procent av

fattigdom med näringsbrist,derna och särskilt i Sverige absolutär
orsak till ohälsa, före-bostadsbrist mycket ovanlig detävenetc. omen

iställetkommer bland hemlösa. det relativ fattigdom ochHär ärt.ex.
folkhälsan.inkomstskillnader i samhället påverkarsom

Inkomstfbrdelning och folkhälsa

mellan inkomstfördelningantal studier har belyst sambandetEtt stort
Wilkinson framhåller bak-och folkhälsa. brittiske ekonomenDen mot

hälsoutvecklingen i industriländer,grund och andras studieregna avav
olikasambandet mellan BNP-nivån capita i länder och dödlig-att per
finns mellan ländernashetsnivån det sambandär än somsvagare

dödlighetsnivån. inkomstsprid-interna inkomstspridning och En stor
inkomstfördel-jämfört med jämnning riskfaktor för ohälsaär enen

har också redovisats i bl.a.ning. Resultat bekräftar denna slutsatssom
där jämförde de olika delstatema medstudie gjord i USA, manen

dödlighetsnivån. fann studienMan iavseende på inkomst- attresp.
dödlighetsnivån de olika delstatema förklaradesskillnaderna i mellan

absoluta nivån ibättre ekonomisk ojämlikhet den ekonomiskaänav av
Etfektema inkomst-form medelinkomsten i delstat. storaavav resp.

USA.ivåldsskador, varje fall iklyftor förefaller starkast påvara
inkomstklyftor och ohälsa ocksåStarka harsamband mellan stora

i kronisk leversjukdom ochregistrerats dödlighetendet gällernär

48 The qülictions of inequality. London:Wilkinson Unhealthy Societies.RG.
Routledge, 1996.
49 and moxtality in the United States.Kaplan Inequality incomeGA al.et
BMI 1996; 312999-1003.
5° Lochner SocialKawachi Prothrow-Stith K, Gupta V:Kennedy D,BP,
capital, income ñrearm violent crime. Soc Sci Med l998;47 17-17uality andeq .
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skrumplever, infektioner dödligheten hostrafikolyckor och samt unga
trafikskador.i andra skadormän än

jämfört förhållandena i olikanyligen publicerad studie harI en som
effektenstadsdelar storstäder på på hälsani pekarUSA:s att attman av

inkomstklyttor starkleva lokalsamhälle likai med är oavsettett stora
storlekindividens inkomst, och effektens denatt motsvarar sam-egen

trafikolyckor, självmordlade dödligheten i lungcancer, diabetes, AIDS,
mord.och

fram. samhällentolkningar sambandet förtsFlera har En är attav
relativinkomstspridning högre andel exponerade förmed harstoren en

fattigdom inkomst underexempelvis definierat 50 procent avsom
lika, högre dödlighet.medianinkomsten och därmed, allt Enannat en

kan påverka, påverkasförklaring inkomstspridningen ochär attannan
tillit viktiga förmed-samhällets sociala sammanhållning och somav,

faktorer. 54 inkomstskillnaderlande Wilkinson framhåller att stora
antingen eller skapar samhälle meduppkommer segregeratett mot-av

därmed låg social sammanhåll-sättningar mellan olika och engrupper
psykosocialning. ställningstagande för huvudförklaring tillDetta en

uppmärksamhet.den gradienten ohälsa harsocioekonomiska i rönt stor
sinWilkinson nyligen ytterligare utvecklat hypotes ochhar attmenar

teori psykofysiolo-den främsta tänkbara mekanismen i hans utgörs av
hierarkier.giska stödjer sig bl.a. studierreaktioner på sociala Han på
babianersociala bland och knyter därmed till radrelationerav an en

Henry. Wilkinsonklassiska stressforskare, dessat.ex. att stu-menar
relation mellan sociala relationerdier tyder på det finns omvändatt en

hierarkisk sociala relationer horisontella ochoch ärnatur somav
de hierarkiskasocialt sammanhållande. beror på relationernaDetta att

mekanismer inkomstskillnader, utbildnings-upprätthålls med t.ex.-
fall olika graderskillnader, bostadssegregation eller i vissa med av

horisontella rela-samhälleligt våld missgynnar uppkomsten avsom-
tioner, kvantitativtsåväl kvalitativt.som

5l Wilkinson UnhealthyRG. Societies. a.a.
52 mortality in metropolitan of theLynch inequalityJW al. Income andet areas
United Publ Health l998;88:1074-l080States. Am J
53 Prothrow-Stith Social capital,Kawachi Kennedy Lochner D:BP, K,
income equality and Publ Health l997;97:mortality. 1491-1498.Am J
54Wilkinson UnhealthyRG. Societies. a.a.
55Wilkinson does distribution influence social cohesion andRG. How income

International Behavioralhealth Paper presented the Fifth Congress ofat
Medicine Copenhagen, 1998.in Denmark, 19-22 August,
56Sapolsky animal world. 1990; 16-123.Stress in the Sci Am 26221RM.
57 lead heart disease.Henry Mechanisms by whichJP. tostress coronarycan
Postgraduate medical Journal 622687-93.1986;
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och påverkasinkomstspridningen påverkaTill kandetta kommer att
välfärdspoliti-den allmännainvesteringarna utfommingeni och avav
inkomstklyñorsamhällen medken. En del studier visar storat.ex. att

låga investeringar i s.k.välfärdsinstitutioner ochockså uppvisar svaga
gäller för samhällen med småoftastkapital, medan det omvändasocialt

inkomstldyñor har skyddande effektervälfardsinstitutionerStarka
Även skydds-socialt stöd viktigaochohälsa. social integration ärmot

individnivån.faktorer ohälsamot
redovisas i de utländskai inkomsterkontrasterDe stu-stora som
inkomstklyñoma tenderatmed hari Sverige. ochdierna ñnns inte I att

betydelse förinkomstspridningendocköka i Sverigeäven äratt av
folkhälsan här.även

Relativ fattigdom och hälsa

studier visar den rollamerikanska pårepresentativaAktuella och
fattigdomensstudier handlarHundratalsrelativ fattigdom spelar. om

beteendeawikelser.ochskolprestationer Bameffekter barns hälsa,på
gånger så oñadålig hälsai fattiga hushåll än trerapporterar mer som

övrigaf" dödligheten iblandhar studierPå sätt vuxnaavsamma
starkt samband inkomst.medyrkesverksam ålder visat mycketett

så hög bland demfyra gångerDödligheten i åldern 45-64 år är som
dödligheten hos demtillhör inkomstkvintilenden lägsta somsom

kvintilen. hela inkomstskalanSambandet finnstillhör den högsta över
engelskaamerikanska ochFlerablir starkare vid lägre inkomster.men
effektinkomster harkvarstående lågastudier visar också änstörreatt

under medaninkomster 5 år,perioder lågade har kortaresom av
förriskfaktor främstförefallervariationer i inkomster vara en

medelinkomsttagare.

58 capital,Prothrow-Stith SocialKennedy Lochner K, D:Kawachi BP,
equality and mortality.income aa

59 and socialLindell Social networkSE:SO,Hanson BS, JanzonIsacsson
Epid 1989;130:lO0-111.mortality elderly Jinfluence in Amsupport men.

°° children. ChildofThe effects FutureBrooks- GJ.Gunn Dimcan povety on
l997;7Z55-71.
6 of and familyeffectsTheKiely Pappas G.Montgomery LE, JL, poverty, race

and throughthe 1989health: data from NHIS 1978childrensUSstructure on
1991. Am JPH 199633621401-1405.
62 dynamics andHouseMcDonough Williams D, IncomeDuncan GJ,

PH 19973721476-1483.the 1972-trough 1989. Am Jadult mortality US
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Sverige. Lundbergsambandet inkomst-hälsa ifinnsDet få studier av
individdatabasis longitudinellaoch Fritzell har frågan påstuderat urav

levnadsnivåundersökningar 198 l-Socialforskningsinstitutets SOFI
91.63 somatiskoch på såvälfinner samband mellan inkomstDe symtom

bland i åldern 35-64 årpsykisk ohälsa sammaavvuxnasom
dvs. sjukligheteni de utländska studierna,storleksordning ärattsom

jämfört med den högsta inkomst-vanlig den lägstaså igångeröver tre
finner ocksåkvinnor.kvintilen för för De attmän men svagare

relativasåväl i absoluta itill detinkomstförändringar ter-sämre, som
varje fallsjälvrapporterad sjuklighet iförknippade med ökadmer, var -

för män.
starkt sambandULF-material visar påfrånAktuella data SCB:s ett

Tabell 4.1.i dagens Sverigesjälvskattad hälsamellan inkomst och
Även för för kvinnor.starkarehär vi sambandet något män änärattser

i tillsjälvskattad hälsa relationOddskvot för nedsattTabell 4.1.
konsumtionsenhet.hushållsinkomstDisponibelinkomstkvintiler. per

25-64 år.

för ålder, socioekonomiskJusteratför ålderJusterat
indelning, civilstånd och

förtids-tödelseland. Exklusive
pensionärer.
Kvinnor MänInkomstkvintil Kvinnor Män
1 11 1 1
1,25 1,211,692 1,54

1,381,273 1,94 1,81
1,36 1,284 2,14 1,92
1,34 1,815 2,04 2,26

Källa: SCB, Undersökningen levnadsförhållanden ULF 1992-95.av

tolka det gällerSiffrorna de kolumnema svårai två närvänstra är att
inkomst och dessutom finnsorsaksmönster. leda till lägreSjukdom kan

både lågkan orsak tilllång rad bakomliggande faktorer som varaen
s.k.vi för några deminkomst och nedsatt hälsa. Justerat av genom

63 health.Lundberg Fritzell distribution, income change and In:O Income
change, welfare and health Europe. 1995, WHO-EuroEconomic social in

54:37-58.
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standardisering förtidspensioneratsoch följdexkluderar de tillsom av
sjukdom sambandetfinns fortfarande kvar, försvagas de tvånågotmen
högra inkomsterkolumnerna. med lägst kvintilI 5 har män-gruppen

gånger1,81 risk för ohälsa i med demännenstörre ännen gruppen
högsta inkomsterna kvintil Motsvarande för kvinnorna 1,34är
gånger risk i lägst inkomster jämförtmed medstörre gruppen gruppen

framgårmed de högsta inkomsterna. tabellen vidare skillnadenAv iatt
hälsa liten vid jämförelse de mittersta kvintilama.mellanär treen

vi i stället liggerOm enbart på dem under fattigdomsgrän-ser som
med fåravseende på disponibel inkomst, vi siffrorna i överstasen

enraden i tabell siffrorna fattigdom4.2. framgår riskfaktorAv att är
särskilt för i detta fall har gånger risk vad1,39 imän större än mänsom
genomsnitt har.

Tabell Oddskvot för nedsatt självskattad hälsa4.2. i relation till fattig-
dom medianinkomst konsumtionsenhet,60% ekonomiskav per

avsaknadoch kontantmarginal. 25-64 år.stress av

Justerat för ålder Justerat för ålder, socioekono-
misk indelning, civilstånd och
födelseland. Exklusive företagare
och förtidspensionärer.

Kvinnor KvinnorMän Män
60% median 1,56 1,87 1,11 1,39av
Ekonomisk 1,882,15 2,25 1,89stress
Saknar kontant- 2,40 1,812,98 2,27
marginal

Källa: SCB, Undersökningen levnadsförhållanden ULF 1992-95.av

de övriga på ekonomiska svårigheter sambandenFör två måtten är star-
kare. gäller ekonomisk i form upplevda svårigheter fåDet stress attav

underräcka till hyra och/eller det gångna åretatt mat samtpengarna
avsaknad kontantmarginal, svårigheter behov skaffadvs. vidattav
fram 14 kronor vecka. både och kvinnor med dessa000 på För mänen

64Standardisering statistiskinnebär på de olika kvintil-vägatt görman
befolkningssammansätming lika för därmed renodla sambandetattgruppemas

inkomst-hälsa. kolumnernaDärmed visar de två hur skillnadema i hälsavänstra
mellan kvintilgruppema hadeskulle de ålderssammansättning,utse sammaom
och de två högra hur skillnaderna skulle sammansättningen dessutomut omse

densamma vad gäller indelning, civilstånd tödelseland.socioekonomisk ochvar
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omkringekonomiska ohälsa två högresvårigheter risken för gångerär
genomsnitt.för befolkningenvad gäller iän som

relativa fattigdomensbakom denKunskapen mekanismemaom
lågaofullständig, vipåvekan på hälsan är vet att permanentmen

riskfaktorer den ekono-inkomster och inkomstförsämringar är genom
fall det innebär inte hamiska och i vissa skam attstress sammasom

sig för ekonominmöjligheter andra i samhället, behöva attatt oroasom
ekonomisk och arbetslös-inte skall ihop Vidare vigå stressetc. vet att

den faktom be-het i hög interagerar, dvs. effektengrad äratt av ena
andra. studier från visarMånga Europaroende dennärvaronav av

inte minst med avseendehälsoeffekten arbetslöshet, påt.ex. att av
utsträckning arbetslöshetdepressioner, starkt i vilkenberoendeär av

tobaksrökningVi ocksåleder till ekonomiska svårigheter. ärvet att
och minstarbetslöshet det interelaterad till ekonomisk och attstress

samband inkomsttydligare mellan lågunder har blivit alltår ettsenare
kosten.fettinnehåll ioch högt

klassolikhetFattigdom och hälsai

västeuropeiska samhällen kraftigi likhet med andraSverige har en
översjuklighetochklassgradient i sjuklighet och dödlighet även storen

ensamståendebland mödrar Detarbetslösa, äretc.utsatta grupper som
inkomstförhållan-bakgrunden anmärkningsvärtden att notera attmot

förefallerhos enskilda individerden spelar roll för hälsanstorsom en
skillnader i mellandessa hälsaspela mindre roll för förklaraatt atten

roll de spelar i andra länderSverige jämfört med densociala klasser i
Storbritannien. i detfinns uppenbarligen faktorerexempelvis Detsom

socialpolitik har fortsoch generellasvenska samhället i den somsom
i utsträckningfattigdom höginte bara skyddar utanmotutsatta grupper

inträf-hälsoeffekter den väl ändåockså fattigdomensskyddar närmot
det detfar. exakt kanoklart Vilka dessa faktorerDet är, antas attär men

allainkomstfördelningen, dels med-gäller dels jämnaden relativt att
välfårdspoli-solidariskt finansieradeborgare den generella ochgenom

och sjukvård, barn- ochtiken till hälso-har tillgång tjänster bl.a.-

65 sleep problems Sweden.of inBlank Diderichsen The effectsN, F. poverty on
Rantekaisu Hagquist Ekono-Starrin C:Scan Welf l997;6:91-98. B, U,J Soc

och ohälsa under arbetslöshet.misk påfrestning, skamgörande erfarenheter
Arbetsmarknad och Arbetsliv l998;4,2,9l-l08.

landstingStockholm 1994.Folkhälsorapport 1994. Läns
67 Social policies pathwaysDiderichsen and theWhitehead F.M, Burström B,

Britain andanalysis of lone mothers ininequalities in health: comparativeto a
Sweden. Med in press.Soc Sci 1999
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äldreomsorg trygghetsskapande ochutbildning både eko-och ärsom-
omfördelandefssnomiskt

Förekomst effekter ñrsörjningsproblemoch ekonomiskaav

örsörjningsvillkor 1990-talet allmänna dragF under några-

kraftiga försämringama offentliga ekonomin arbets-De den ochav
marknaden hushållens ekonomiska för-under 1990-talet har påverkat
sörjning. led i den statliga budgetsaneringen sänktes nivåerna iSom ett

beskattningende statliga transfereringarna och hushållen ökade.av
förändringar har enligt Finansdepartementets fördelningspoli-Dessa

analysertiska åstadkommits spridningen den ekonomiskaattutan av
standarden har påverkats imellan olika någon störregrupper

Spridningen ekonomisk standard visar enligtutsträckning. i analyserna
ingen Under periodentydlig trend mellan åren 1991 och 1998. 1995-

standarden1998 förefaller dock spridningen i ligga på något högreen
till marginella föränd-nivå i början 1990-talet. dennaTrotsän synesav

fått försämrad ekonomiskring har emellertid de flesta stan-grupper en
dard decenniet.under

Barnfamiljer och ungdomar förlorat ensamståendehar Förmest.
föräldrar med eller fler barn och samboende med eller fler barntvå tre

den sjunkit medhar ekonomiska standarden 10 mellan årenprocentca
ungdomar under år beräknas minskningen1991 och 1998. För 25

ungdomaruppgå till allt fler studerar längre tidi-18 Att änprocent.ca
minskningen enligt Finansdepar-i utsträckning skäl tillär stor ettgare

Ålderspensionäremas ekonomiska standard har ökat itementet. genom-
förbättringsnitt mellan åren och med 51991 1998 Dennaprocent.ca

beror helt högre inkomster nytillträdande pensionärer underpå hos
perioden. ekonomiska situatio-istället till utvecklingen denSer avman

för de äldre dessa fått genomsnittlig försäm-pensionärerna harnen en

68Enligt fördelningseffekter offentligaESO-rapport Ds 1994:86en om av
tjänster och sjukvård, bam- och äldreom-har hushållens konsumtion hälso-av

bland hushållen inkomst-och utbildning sådant fördelningsmönster attettsorg
i praktiken kon-skillnaderna mellan olika hushållskategorier minskar genom

sumtionen. sker varje hushålls livscykel.utjämnande effekternaDe överstörsta
konsumtionen mellanomfördelas inte inkomsterna särskilt mycketDäremot av

olika sociala klasser.
69 vissa uppdaterade tillUnderlagsmaterialet för framställningen beräkningarär

redogörelse i 1997/98:1, bila-Finansdepartementets fördelningspolitiska prop.
och uppgifter från motsvarande redogörelse i 1998/9921, bilaga7ga prop.

7° försörj-Med ekonomisk standard disponibel inkomst justerad förhärmenas
ningsbörda.
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ring disponibla skatt. För 1991-1996sin inkomst periodenefter ärav
genomsnitt."denna försämring hushåll med3 Andeleniprocent en

dvs. medianinkomsten, har ökatekonomi, under 50 procentsvag av
från till 1991 och Finansdeparte-4,1 4,8 mellan åren 1998.procent

utländska den fördel-redovisar inga uppgifter medborgare imentet om
ningspolitiska redogörelsen.

Socialstyrelsen med beskriv-närvarande pågår arbete inomFör
ningar socialbidragstagandet 1990-talet. Social-och analyser underav

understyrelsen har lämnat första redovisning sitt arbete septem-aven
1998.ber avslutade SocialtjänstutredningenVidare har nyligenden

Ökadebetänkandetsammanställt sin analys socialbidragstagandet iav
socialbidrag 1999:46.SOU

Enligt Socialstyrelsens undersökning har antalet hushåll fårsom
socialbidrag under från tillökat 1990-talet 275 000 år 1990 403 000ca

nyanlända ochår 1997. Ungdomar, invandrare, ensamstående mammor
invandrarbakgrund där social-pensionärer med ökningenär grupper av

bidragstagandet ungdomar nyanlända invand-har varit krañig. ochFör
arbetslöshet tillsammansdet huvudsakligen decenniets högaärrare

har bidragstagan-med ingen eller låg arbetslöshetsersättning ökatsom
det. har vidare för låga inkomsterhög andel ensamståendeEn mammor
för försörjningen. antal invandrade pensionärer färklara Ett ökandeatt
inte kompletterande socialbidrag.full folkpension och behöver

Även enligt undersökningende flesta socialbidragstagare harom
korta tillfälliga perioder socialbidrag finns detoch med personer som

särskilthar bidrag under flera har situation.år. De Det ärutsatten
lång bidragstid harockså i huvudsak antalet hushåll med ökatsom

under 1990-talet.
medSocialtjänstutredningens analys framgår antalet hushållAv att

långvarigt socialbidragstagande minst månaders bidrag underåtta ett
år har femdubblats från drygt 1990 till år 1996.32 000 år 150 000ca

"Uppgifter ekonomiska standardutvecklingen för de äldreden 1991-1996om
pensionärerna Socialdepartementets för bättreredovisas i Sämre mig,rapport

avgifterför 1995:5. disponibel inkomst efter skatt ingår inteDs måttetIoss
för hemtjänstäldre har för offentliga tjänster. Avgifter diskuteras emeller-som

tid pensionärer hari framgår drygt landetsDet 10att procentrapporten. av
utgifter hemtjänst. äldre, ensamstående ochför kommunal Bland dessa är
kvinnliga hade för hemtjänstpensionärer överrepresenterade. utgifterDe som
år övrigas ekonomiska standard innan1996 hade i genomsnitt de80 procent av
hemtjänstavgiften Då avgiften hade erlagts minskade den relativabetald.var
ekonomiska standarden till 75 procent.ca
72 projekt långvarigt socialbidrags-Redovisningen Socialstyrelsens omav

Centralbyrån, Välfärdsbulletinen,tagande bygger på information i Statistiska
1998:3.
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Därtill framgår andelen barnhushåll har under periodenökat kraftigtatt
och denna andel 41 alla med långvarigthushållatt procentvar av

Årsocialbidragstagande 1996. Vidare hushållens ålderår har sänkts.
1996 fjärdedel bidragshushållen under 25 årän motmervar en av en
tiondel år ökande andel hushållen1990. födda utanför Norden.En ärav
År 1996 alla hushåll43 i med långvarigt social-procentvar av vuxna
bidragstagande födda utanför Norden jämfört med vid den34 procent
tidigare tidpunkten. drygt femteVidare i bidragshushållenvartvar av
år 1996 minst sedan minstnågon arbetslös månader tillbaka.vuxen sex
År 1990 farms inga arbetslösa bland de långvarigt socialbidragsberätti-
gade.

Enligt Socialtjänstutredningen har antalet hushåll med långvarigt
socialbidrag ökat i samtliga regioner. Särskilt kraftig har antals-

Årökningen varit i Göteborgs- och Malmöområdet. 1996 fanns 45 pro-
rikets samtliga hushåll med långvarigt socialbidrag i decent tre stor-av

stadsregionerna; Stockholm, Göteborg och Malmö. andraOm även
städer inkluderas ñärdedelarfanns hushållen i dennastörre tre ut-av

ökade kommuner.grupp
Sammanfattningsvis ekonomiskahar den standarden under 1990-

talet varit påtagligt för och förnegativ ungdomar ensamstående föräld-
med två eller fler barn samboende med eller flertrerar resp. vuxna

bam. Vidare har barnfamiljer, märmiskor, utomnordiska invand-unga
och arbetslösa långvarigaökat sitt socialbidragstagande irare personer
omfattning.stor

försäkringsvillkorUtsatta till följdgrupper av

Det har skett ökning under 1990-talet tidsbegränsade anställ-en av
ningar i alla åldersgrupper arbetskraften och synnerheti blandav ung-
domar. Antalet sjukfall med lång sjukfrånvaro har vidare ökat under

Ävenår bland kvinnor. sjuknärvaron har ökat i framför alltsenare
vård-, och utbildningsyrken domineras kvinnor ochomsorgs- som av
där lönerna relativt låga. Arbetslösheten hög i allmänhet ochär är
särskilt i fråga medborgare.ungdomar och utländskaom

Eftersom huvuddelen socialförsäkringen bygger på principenav om
någorlunda fast tidigare eller framtida anställning ökningenharen av

arbetslösheten och ökningen de tillfälliga anställningar-na starktav en
negativ effekt fullgottpå andelen i verkligheten omfattas ettsom av
försäkringsskydd. minskande träffsäkerheten leder till ökandeDen att
andelar inte kan få rimlig ersättning vid sjukdom, handikapp, för-en
äldraskap eller arbetslöshet. ökar risken för ekonomiskDetta margina-
lisering och fattigdom vilket folkhälsan negativt.påverkar ökarDet
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tillståndsittfaktiskt sjuka försämrarockså risken äratt sompersoner
därmed blir längrerisk sjukfallentill finnsgå jobbet. Det attattgenom

ochbrist nedvarvningsjukdomstillstånd orsakas påoch deatt avsom
Nedan belysesarbetslivsfalctorer.avslappning ökar avsnittse 4.2 om

träffsäkerheten i försäkringarna.översiktligt några problem berörsom

arbetslöshetsförsäkringenProblem med träfsäkerheten i

arbetslösheten från början 1990-ökandeföljd den snabbtSom aven av
femdubbling antaletskedde enligttalet utanrapport av personeren en

arbets-arbetslöshetskassa kontanttörsäkringsskydd saknar såväl som
åttiotalets till 120 000vid slutfrånmarknadsstöd 20 000 personerca

marginalgrupp har därefterfrån åri månaden 1993 Dennapersoner
Försiktigt uppskattatnivån.den angivnalegat ganska konstant på

heltarbetslösa åretkvarts miljbedöms i attrapporten personer omonen
Många dessaförsäkringsskydd år 1993.saknat sedanhar är ung-av

kvalificera sig for kontantlyckatsoch invandrare inte hardomar som
har arbetsvillkoret i a-kasse-eller Vidarearbetsmarknadsstöd a-kassa.

tidigare fem till månader.höjts frånbestämmelserna under år 1997 sex
arbetslöshetsför-sammanhållenjanuari harden 1998Fr.o.m. 1 en ny

tidigare lägreinnebär detsäkring i krañ, vilket bl.a. ävenattträtt
arbetsmarknadsstödet har medarbetslivsvillkoret i det kontanta ersatts

ytterligareenligtRegeländringama riskerarmånader. rapporten attsex
har kvalificera sig förinte lyckatsöka antalet arbetslösa personer som

arbetslöshetsskydd.något
hararbetslöshetsförsäkringenmed inträdesvillkoren iProblemen

inom regeringskanslietarbetsgruppuppmärksammats regeringen. Enav
ochSamverkan för färre bidragförslag ihar nyligen lämnat rapporten

utvecklingsgarantiutvecklads.k.ifler jobb Ds 1999:54 somom en
arbetslösa.socialbidraggälla med ärsomavses personer

med träjsâkerheten sjuldörsäkringenProblem i

for ochför den både lättSjukpenningfcârsälcringen kritiseratshar äratt
SGIsjukpenninggrundande inkomstenkomma inför svår Denatt

skall vid sjuk-ersättningligger till grund för hur utgesstor somsom
praxisförväntad framtida inkomst idom fastställs utifrån en sex-en

för demfastställa SGImånadersperiod. mycket lättDet är att somen
anställningar, projektan-tillfälliga längrehar fast anställning eller t.ex.

73 i nittiotalets Sverige.Marginaliseringsmönster För-Salonen, 1998,T
och samverkan, Fakta 1:1998.Välfärden verkansälqingskasseforbundet, nr-
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ställningar och långtidsvikariat. har växandeDäremot det blivit ett pro-
blem fastställa SGI för med lösare anknytning tillatt personer en
arbetsmarknaden. kan och för sig haDessa i rad tillfälliga arbetenen

dem god inkomst och också kvalificerar fördem arbetslös-som ger en
hetsersättning, de kan ikomma in sjukpenningförsäkringen.utan att
Har å andra sidan gång kommit i sjukpenningförsäkringen,man en
har de s.k. skyddade tiderna bibehållet skydd videttman genom
arbetslöshet, rehabilitering, föräldraledighet med föräldrapenning, olika
former utbildning har kvar skyddet vidMan avbrottäven annatav m.m.
i förvärvsarbete under högst månader.sex

En kritisk frånpunkt också anställningövergången till verk-är egen
samhet, där sjukpenningskyddet i fall kan fallavissa bort helt och man
får börja från början. medI takt anställnings- arbets-ochattom nya
former tillkommer och rörligheten landgränsema ökar, kommeröver
också problemen med försäkringenkomma in i öka.att att

betänkandetI efterFörmån inkomst SOU 1997:85 och i rapporten
Beräkningsunderlag för dagersättning sjukpenning, föräldrapenning-

harDs 1999: 19 förslag lagts fram för komma tillrätta medattm.m. en
del dessa problem. underlag bereds för närvarandeDessa inomav rege-
ringskansliet.

Problem med träffsäkerheten pensions/örsäkringamai

Pensionsforsäkringamas grundskydd beroende hur länge harär av man
varit bosatt i landet alternativt under hur många år har tillgodo-man
gjort sig pensionspoäng. till oavkortad folkpensionFör krävsrätt
antingen 40 bosättningsår mellan 16 och 64 års ålder eller 30 år med
pensionspoäng. antalet färre reduceras folkpensionenOm år medär

Ändringen1/40 1/30 för varje år saknas. reglerna gjordesresp. som av
inför EES-inträdet. särregler vissaGenom har möjlighet attgrupper
tillgodoräkna sig viss tids bosättning i land. Mest generösa ärannaten
särreglema för dem fått uppehållstillstånd på grund skydds-som av
behov, medan de fått uppehållstillstånd humanitära skäl,som av
familj eanknytning vilket majoritet, helt följer huvudregeln.äretc, en

De problem följddrabbar äldre invandrare till desom av nya reg-
lerna har uppmärksammats. Socialtjänstutredningen har haft uppdragi
tilläggsdir. till hur1998:70 länma förslag den ekonomiskaatt trygg-
heten för vissa äldre invandrare skall utformas. Utredningen föreslår i
sitt slutbetänkande Socialtjänst utvecklingi SOU 1999:97 att ett
äldreförsäkringsstöd inrättas för dem 65 år och äldre ochärsom som
har låga eller otillräckliga pensionsinkomster.
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försäkringarnabristande mellansamordningProblem med

reha-påökade satsningarstärka arbetslinjenförslagDe att genomom
börjanochslutet 1980-taletriksdagenbilitering iantogs avavavsom

lagregleradtankartidigare pålänmade1990-talet innebar att enman
renod-alltmerinnebarinriktningförsäkring församordnad som enen

förtidspensionering,ochsjukpenningförsäkringlad/effektiviserad som
medi-arbetsförmågannedsättningen ärersättning endast när avger

arbetslöshetsförsäkringrenodladoch likasåcinskt betingad, somen
arbetsförmåga,också harersättninguppbärförutsätter denatt ensom

försäk-Samordningen mellanerbjuds.åtgärderarbete eller andranär
vid rehabiliteringsarbetet.till olika aktörerringarna överlämnades

försäk-för år 1997Riksförsäkringsverket i sin årsrapport attanger
möjligt iaktivtinte såenskilda ärendenringskassans i ärarbete är som

ochlämpligt arbetereseersättning,sjukpenning,fråga partiell annatom
iblandförsummasbedömningfördjupadrehabilitering.samordnad En
önsk-den utsträckninginte ikonsulteras äroch försäkringsläkaren som

bedömningar ochinförunderlagenvisat sigVidare har detvärt. att
och -åtgärder irehabiliteringsbehovochersättningbeslut tillrättom

sjukfallsärendenmellanocksådåliga. Oftamånga fall gränsernaärär
ställningstagandentydligaotydliga eftersomrehabiliteringsärendenoch

densamordningförsäkringskassansintesaknas. fungerarVidare av
den borde.braarbetslivsinriktade rehabiliteringen så som

med Samordningensammanhängerproblem ärEtt att personersom
i sjukförsäkringen ochreglernaenligtbedöms sjukainte somvarasom

förfogande kanarbetsmarknadensstå tillheller inte bedöms kunna
försäkringarna.från någonersättninghanma i gråzon utan aven

otillräckligt belyst.detta fallmed gråzon iProblemet ären

möjlighetochorsakerKunskap4.3.2 attom

påverka

Orsaker utvecklingentill

föregåendehar i1990-taletförändringen undertillOrsakerna angetts
arbetslivsvillkor,arbetsmarknads- ochi delsavsnitt förändringarsom

socialför-särskiltfallet hartransfereringar. detdels skatter och I senare
säkringama uppmärksammats.

ohälsaförsörjningsvillkor ochmellansambandetkunskapVår om
finns starka beläggvarierar. Detkunskaphar vidare redovisats. Denna

självrapporterad hälsaochtill dödlighetför inkomst knuten samtäratt
detVidare visar studierinkomstskalan.helaeffekten finns attöveratt
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finns starkt mellan självskattad hälsa och människors erfa-sambandett
renhet ekonomiska svårigheter löpande hushållsutgifter ochmedav

Ävenavsaknad kontantrnarginal. inkomsttörändringar för hushållav
och individer riskfaktor inte minst för medelinkomsttagare.är en
Vidare har låga inkomster visat sig ha negativa synergieffekter till-

Studiermed långvarig arbetslöshet. talar också för attsammans expo-
nering stadsdelsmiljöerför ekonomiskt och socialt risk-ärutsatta en
faktor ekonomiskavid sidan individens situation. Därtill talarom egen
studier inkomstklyñorför samhällen med i kansigatt stora vara en
riskfaktor betydelse.mycket storav

Även anställningsförhållandena väsentliga från hälsosynpunktär
med människor har osäkratanke på alltfler anställningar. Hälsanatt

denpåverkas osäkra anställningar osäkerhetenstressgenomav som
innebär och de svårigheter med osäkraäven som personergenom
anställningsvillkor har vissa fall det gäller få inkomstrela-i när att en

vid sjukdom,terad ersättning från socialförsäkringen föräldraskap eller
arbetslöshet. det sjuknärvaro finns risk sjuklig-gäller ökadNär atten
heten långsiktigt allt fler de inteökar i och med kanattatt uppger vara
hemma jobbet Arbetslösheten lederfrån de sjuka. vidare inteärtrots att

ekonomiskbara indirekt risker ökadtill för ohälsa stress utangenom
psykosomatiskatycks också direkt hälsan reaktionerpåverka genom

och ökad avsnitt arbetslivet.se 4.2oro om
motverka ekonomisksocialförsäkringen har till uppgift att stress

och skapa möjligheter upprätthålla rimlig ekonomiskför enskilda att en
föräldraskap.standard handikapp ellereventuell sjuklighet,trots

funktion avseendeArbetslöshetsförsäkringen har motsvarande meden
arbetslöshet. otillräckligapå Om denna funktion försämras genom

från inkomst-kompensationsnivåer allt fler uteslutseller attgenom
relaterade ohälsan ökar indirekt i samhäl-ersättningar kan det antas att
let.

Påverkansmöjligheter

försörjningsvillkorPåverkansmöjlighetema gäller ekonomiskadetnär
får politiken ochgoda och kan ske den makroekonomiskaanses genom

ñnans-, socialpolitiken. aktu-arbetsmarknads- och Några degenom av
ella åtgärder försörjningsvillkoren redovisas ioch mål påverkarsom
avsnitt 4.3.3.
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ochOfullständig kunskap forskningsbehov

svensk forskningochVi har inledningsvis redovisat utländsk om sam-
försörjningssituation och hälsa. framgårDetbandet mellan människors

sambandet.det nämndafinns få studieravsnittet det svenskaatt avav
forskning börsvensk empiriskbakgrund dettaVi attmot avanser

orsaks-problemområden med fokus påbl.a. följandebyggas kringut
samband:

hälsoutfall,standard ochspridning i ekonomisk0
hälso-inkl. skuldsättning ochekonomiska svårighetererfarenhet0 av

utfall,
hälsoutfall,inkomstförändringar och

hälsoeffekter,försörjnings- ochtillfälliga anställningars
hälsoutfall,kompetensutveckling i arbetet och

andra variabler,standard ochsynergieffekter mellan låg ekonomisk
sidan och häl-anställningar, åtillfälligaarbetslöshet ocht.ex. ena

soutfall andra sidan.å

denomvända situationenfasta denVidare bör forskningen på motta
funktionsned-sjukdomhur ohälsa, ochhar beskrivits, nämligensom

hushålls ekonomiska situa-ochberörda individerssättningar påverkar
tion.

mening såväl svenskabör enligt vårnämnda forskningenDen avse
utländska förhållan-svenska ochförhållanden jämförelser mellansom

den.

strategiermål ochBefintliga4.3.3

Inledning

kvinnorför såvälförbättratsArbetsmarknadssituationen har män som
arbets-sysselsättningen har ökat och1997/98från årsskiftet attgenom

med förbättringartillsammansförändringlösheten har minskat. Denna
ekonomi inne-sektornsoffentligafrån tidpunkt denungefär samma av

ochfall regler, åtgärderi vissabär förändringar har kunnat skeatt av
arbetsmarknaden ochpolitiken,ekonomiskamål med avseende på den

socialförsäkringssystemen.
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Skatte- och transfereringspolitik

I den ekonomiska vårpropositionen har godkänts riksdagensom av
prop. 1998/99:100, 1998/99:FiU20,bet. rskr. redovisas108 vissa
åtgärder direkt påverkar individers och försörjnings-som gruppers
situation. Bland åtgärderna ingår under tillföraår 1999 låg- ochatt
medelinkomsttagare ökad köpkraft skattereduktion och atten genom en
sänka fastighetsskatten på hyreshus. Andra åtgärder höjdaär pen-
sionstillskott för pensionärer, förbättrade barnbidrag studiebidrag,och

underhållsstöd."reformerat studiestödssystem regler föroch Denya
åtgärderna framförregeringen allt hushållsammantagna anses av gynna

med låg ekonomisk standard. femtedelDen har lägst ekonomisksom
standard bedöms få ökning den disponibla inkomsten meden av
2,5 den ekonomiska vårpropositionenI vidareprocent. avsätts resurser
för stegvis förskolagenomföra allmän och iatt maxtaxaen en
barnomsorgen fr.o.m. år 2001, vilket regeringen påverkar försörj-anser
ningssituationen långsiktigt.

Arbetsmarknads- utbildningspolitikoch

Regeringen i vårpropositionen övergripandetvå mål medanger avse-
ende sysselsättningpå och arbetslöshet. Det minska denär attena

arbetslösheten tillså den uppgår högst 4 arbets-öppna att procent av
kraften vid utgången därefterår 2000 och nå full sysselsättning.attav
Det andra befolkningenandelen sysselsatta skall öka frånär att av
74 år 1997 till 80 år 2004.procent procent

Prioriterade åtgärder effektiviserabl.a. arbetsplatsfönned-är att
lingen och arbetslöshetsförsäkringen vad gäller bl.a. kravenöveratt se
på omställning. perioderFör förhindra långa arbete skall lång-att utan
tidsarbetslösa och långtidsinskrivna prioriteras det gäller delta-när
gande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Under hösten införs1999

förstärkt anställningsstöd arbetslösaför varitt.ex. ett personer som
arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder under minst år.tre
Stödet kreditering arbetsgivarens skattekonto under tvåges genom av
år. Arbetsförmedlingarna får vidare medel för personalförstärkningar
för bl.a. stärka invandrares ställning på arbetsmarknaden. Föratt
invandrare förbättras praktikplatserockså tillgången på i samband med
utbildning i svenska för invandrare. Ytterligare tillförs förresurser
lönebidragsanställning arbetshandikappade.av

74Höjningen pensionstillskottet för pensionärer kompensation för denärav en
höjning högkostnadsskyddet läkemedelsförmåneni från kronor300 till1av

kronorl 800 gäller fr.o.m. den 1juli 1999.som
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Kunskap och utbildning enligt regeringen nyckeln till syssel-högär
sättning och tillväxt. införande allmän förskola,Utöver stegvisett av en
kvalitetsutveckling inom grund- och gymnasieskolan utbyggnadoch av
högskolan framhåller regeringen satsningama på vuxenutbildningen,
det s.k. kumskapslyñet, åtgärd. Kunskapslyftetviktig star-som en som
tade beräknas fram studerande.år 1997 till år 2002 ha nått 800 000 nya
Medel för kompetensutveckling ihar vårpropositionen.avsatts

ochhsocialtjänstfrågorSocialförsäkring:-

anslutning till avsnitt har arbets-I genomgången i 4.3.1 nämnts att en
regeringskansliet redovisat förslag till utvecklingsgarantii hargrupp en

för socialbidragstagare arbete eller hararbetslösa och pågår nyligenatt
avslutats sjukförsäkringen pensions-berör trälfsäkerheten i och isom
förmånema för äldre invandrare. regeringskansliet pågårInom även
beredningsarbete frågor med anknytning till socialförsäkrings-i andra

beträffande förändrat regelsystem för förtidspensionerområdet, bl.a. ett
i kraft from. frågor berörs inteträda år 2001. Dessaattsom avses

skall Socialtjänstutredningens uppdrag och vissahär. Däremotnärmare
ingående.slutsatser belysas något mer

4uppdrag lämnaSocialtjänstutredningen har haft i analysera ochatt
konstruktion och struktur,förslag bl.a. berör socialtjänstlagenssom
uppgift vidsocialtjänstens främst biståsocialtjänstens finansiering, att

formerna för tillsyneneller ekonomiska problemtillfälliga sociala samt
vidare haft i uppdrag, tidigaresocialtjänsten. Utredningen haröver som

förhur den ekonomiska trygghetenhar lämna förslag tillnämnts, att
invandrare skall utformas.vissa äldre

sambandethar ingått analyseradet ursprungliga uppdragetI att
utifrån övergri-mellan Socialbidraget och övriga trygghetssystem de

under särskiltpande förändringar har skett i samhället 1990-talet,som
Utred-i transfereringssystemen.det gäller förändringar de statliganär

ändringar iningen slutbetänkande kommit fram till bl.a.har i sitt att
behovetbostadsbidragssystemet studiestödssystemet kan dämparesp.

barnfamiljeri allmänhetsocialbidrag hos ñämst barnfamiljer ochav
lagtUtredningen har dock intemed studerande i synnerhet.vuxna

dettaöverlåternågra konkreta förslag ändringar systemen utanom av
till den fortsatta beredningen frågoma.av
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strategierMål och4.3.4

Mål

Ökade motverkasbörinkomstklyfior

inkomstklyftor.motverka ökadetransfereringar börSkatter ocho

fattigdomAlinskad relativ

bör för-med låga inkomsterhushållförFörsöijningssituationen0
bättras.

sak-förförbättrasbörarbeteMöjligheter till eget sompersoner0
arbete.nar

sjukförsäkringenarbetslöshets- ochförkvalifikationsvillkorNya0
bör övervägas.

ibam och ungdomförfinnasåtgärder börKompensatoriska0
områden.utsatta

fler.omfattabörSkuldsaneringen0

och inkomstjörsämringaranställningar"Skydd" mot otrygga

förstimulerasarbetet börkompetensutveckling ifortgåendeEn0
trygghet.ochutvecklingskapaatt

utbildnings-ochvård-,anställda iförArbetsvillkoren omsorgs-0
bli bättre.yrken bör

förutsägbara medochbörSocialförsäkringssystem tryggavara0
inkomstnivåer.avseende på

arbetshandikappvidtrygghetEkonomisk

sjukförsäkringen/förtidspensioneringenmellanSamordningen0
bättre.bliarbetslöshetsförsäkringen böroch

socialförsäkringeninslagförebyggande iMer

tillämpasinslag börförebyggandereglerNuvarande mer.om0
vidgas.börförebyggande insatsertillMöjligheterna0

regionalaochdet lokalaaktiva ibörFörsäkringskassoma vara0
folkhälsoarbetet.
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Inledande synpunkter

Det framgår föregående avsnitt arbetsmarknadssituationen ochattav
den offentliga sektorns ekonomi har förbättrats under de åren.senaste
Vidare många åtgärder beslutade eller beaktasär utredningarav som
har betydelse från försörjningssynpunkt för ekonomiskt utsatta grupper.
Utöver åtgärder kan påverka sysselsättningen positivt finnsantassom
sådana inriktas på stärka den enskildes försäkringsskydd inomattsom

för de generella socialförsäkringarna och minska betydelsenattramen
Socialbidraget försörjningsstöd förett permanent storaav som grupper.
Vi har bakgrund detta inte skäl lägga några utförliga för-mot attav

slag olika försörjningssituation vad gäller socialför-t.ex.om gruppers
säkringama eller socialbidraget. mål och åtgärderDe vi vill lyftasom
fram har sin utgångspunkt i de samband finns mellan försörjnings-som
situation och hälsa och vi bör beaktas explicit vid utform-som anser
ningen försörjningspolitiken i dess olika varianter. Sambanden gäl-av
ler olika aspekter på försörjning:tre

Fördelning: Ojämn fördelning ökar ohälsan i hela befolkningen.0
Fattigdom: Människor lever i fattigdom har risk förstörre0 som
ohälsa.
Ekonomisk otrygghet, ekonomisk Människor riskerarstress:0 attsom
få sin inkomst drastiskt minskad förloraeller sin försörjning har

förrisk ohälsa andra. gäller på allastörre Detta nivåerän ekono-av
misk standard.

Mål, strategier och aktörer

Ökade inkomstklyjiør bör motverkas

finnsDet starka belägg för inkomst knuten till dödlighet ochäratt
självrapporterad hälsa och denna effekt finns hela inkomstska-överatt
lan och inte bara för dem med lägst inkomst. Vidare finns det väx-ett
ande empiriskt stöd för inkomstklyftor i sig kan risk-att stora vara en
faktor mycket betydelse. SverigeI spridningen i ekonomiskstor ärav
standard förhållandevis låg och har varit så under 1990-taletsäven
ekonomiska kris viss ökning spridningen har beräknatsäven om en av
finnas deunder åren.senaste

Vi bakgrund detta samband inkomstklyñor ochmotanser av om
hälsa ansträngningar bör för motverka vi fåratt ökadegöras att att
klyftor i ekonomisk standard mellan olika hushåll. För den offentliga
sektorns del bör det handla förbättra den ekonomiska standardenattom
för hushåll har fått försämrad ekonomisk situation under 1990-som en
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standard.ekonomisk Motlågför närvarande hartalet och även ensom
regeländringarberedningvidregeringskanslietbörden bakgrunden av

sambandetnämndabeakta dettransfereringarochskattergällersom
transfereringarochskatter motver-förändringar isådanaoch göra som

i avsnitt 4.3.1redovisningenframgårinkomstklyftor. Somökadekar av
bland vissaungdomarochbarnfamiljersärskilt bland samtdet grup-är

understandarden har försämratsekonomiskaäldre densomper av
också angelägetdetmänniskoräldre attavseende ärMed1990-talet.

läkemedel,sjukvård,ochhälso-för bl.a.utgifterbetungandebeakta
och boende.omvårdnad

bakgrundskallinkomstklyñorökademotverka motMålet avatt ses
betydande risk-inkomstklyftor ärforskningsresultat storaatt enom

mel-lönerelationemadock inteMålet förutsätterohälsa. attfaktor för
stationära.måstei samhälletinkomstgrupperlan vara

fattigdomrelativMinskad

finnshälsaochinkomstspridningmellansambandetnämndadetUtöver
erfa-märmiskorsochsjälvskattad hälsamellansambandstarktdet ett

ochhushållsutgiñerlöpandemedsvårigheterekonomiskarenhet av
människorförFörsörjningssituationenkontantmarginal.avsaknad enav

börförbättras. Vidarebakgrundendenbörinkomstermed låga mot
för-socialbidragstagande permanentbryter ettvidtasåtgärder somsom

sörjningsstöd.
tillmöjlighetervidgadedelmålenföljandegäller de tvådetNär -

ocharbetslöshets-kvalifikationsvillkor förarbete atteget nyaresp.
närvarandeskäl föringavi attbörsjukförsäkringen övervägas ser-

åtgärderdeangelägetdetställetåtgärder.till I attförslag ärlämna egna
harfrågormedarbetarutredningarderedan pågår somsomresp.som
villViverka.möjlighetfårområdenanämndatill de attanknytning

skydds-betydelseharsocialförsäkringarnadock storpoängtera somatt
problemfrånutförsäkring attochekonomiskfaktor attstress resp.mot

människormångahälsorisker. Attinnebärförsäkringarnatillfå tillträde
arbetslösaarbetslöshet. Förpåberorförsäkringarnautanföri dag står

arbets-viktigtdärfördetsocialförsäkringsskydd attärungdomar utan
komplette-delderasförarbetslöshetsersättningenutbudet ökar och att

stöd.formmed någon nyttavras
förbättringarfåmotsvarandedet på sättbarnfamiljema gäller attFör

socialbidragstagandesåsocialförsäkringssystemetmed avseende på att
möjligt.detundvikas så långtkan är

barnfamiljerochungdomarföraviserasellergälleråtgärderDe som
föräldrar. Ett sär-invandrareför ärhar betydelse även resp.ungasom
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skilt bekymmer invandrarnas arbetsmarknadssituationär med hög
arbetslöshet genomsnittligt minst likatrots god utbildningen som
infödda svenskar har. frågorDessa och andra invandrare diskuterasom
i kapitel 11.

Bakgrunden till det fjärde delrnålet kompenserande stöd iom
bostadsområdena svenska och utländskaär studier talar föratt att
exponering för ekonomiskt och socialt stadsdelsmiljöerutsatta är en
riskfaktor vid sidan individens ekonomiska situation. Riks-om egen
dagen har beslutat prop. 1997/98:165, bet. 1998/99:AU2 lokalaatt
utvecklingsavtal skall fram för de stadsdelarna itas mest utsatta stor-
stadsregionema för bryta den sociala, ekonomiska och etniskaatt seg-
regation finns där. Vi vill från vår sida framhålla oberoendeattsom av

de stadsmiljöema finns i storstadsregionerutsatta eller i kommunerom
utanför dessa regioner det helt avgörande för barnensär hälsauppväxt,
och möjligheter i samhället det satsningar i dessagörs områden medatt
små på bra förskolor och skolor, bra primärvård inkl. mödra-resurser
och barnhälsovård, och på utveckling föreningsliv och sociala nät-av
verk kan vuxenstöd till barnen och ungdomarna. Sådana kom-som ge
pensatoriska mekanismer på institutionssidan tillsammans med en
utveckling den sociala gemenskapen i områdena förmodligen denärav
för närvarande viktigaste åtgärden för minska framtida klassklyftor iatt
hälsa.

Vårt femte delmål skuldsanering sammanhänger med kraf-detom
tiga genomslaget på subjektiv ohälsa ekonomiska svårigheter medav
löpande hushållsutgifter och avsaknad kontantmarginal. Detav en
sammanhänger vidare med forskningsvensk hälsoeffekterny om av
kraftig skuldsättning där lång livsstress, hjärt- och kärlsjukdomar, högt
blodtryck, symptom.magkatarr och liknande avläsbara Omkringär
6-7 Sveriges befolkning registreradeprocent i Upplysnings-ärav
centralens och Kronofogdemyndighetens register skulder. Huröver
många kan betraktas överskuldsatta inte Konsu-vetsom som man men
mentverket redovisade år 1995 1 000 i behovatt en av personer var av
skuldsanering.

Sverige har sedan den januari1 1995 skuldsaneringslagen
1994:334. I landet hade decemberden sista 1997 16t.o.m. 032 perso-

ansökt skuldsanering ca 0,15 befolkningenprocentner om av varav
l 529 hade beviljats sådan sanering kronofogdemyndigheten ellerav

75Jfr Sir Donald Achesons mil. Independent Inquirjy Inequalitiesrapport, into
Health,in London: The Stationery Office 1998.

76Ahlström R. Overindebtedness Añects Health what the costs toare-
Society In: Money Mat1ers 3/98. Se artikel i Jönköpingspostenäven 981230
avseende forskning vid Mitthögskolan ñl Richarddr Ahlström.av
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tillackumulerasskulderfrånlångTiden i allmänhet atttingsrätten. är
innantill fyra årfåkan väntaansökan Enprövas. enatt upppersonen

prövning sker.
börskuldsaneringslagenbakgrundenden här attVi sesmotanser

ekonomi saneradfå sinskall kunnamänniskoravsikt flermedöver att
skall kortas.handläggningstidemaoch att

inkomstjörsämringarochanställningar"Skydd" otryggamot

inkomstförsämringarförtalarinternationella studieroch attSvenska
minst förriskfaktor inteuppenbarindividerhushåll ochför är en
beroendehälsoeffekter bl.a.inkomstens ärochmedelinkomsttagare att

synergieffekterSärskilt hararbetsmarknaden.position påindividensav
arbetslöshet.långvarigmedtillsammansobserverats

fortgående kompetens-delmålförstaVi har attsatt enupp som
ochskapa utvecklingförstimulerasbör trygg-i arbetetutveckling att

förvaltningarochföretagmångaredanmål tillämpashet. Detta avnu
alla arbetstagare.avseende påmedsällanmen

skyddkanarbetetikompetensutveckling ettVi att varamenar
de förbättradeförsörjningsvillkoriförändringarnegativamot genom

"uppdatera "arbetetitrygghetochtill utvecklingmöjligheter ensom
denskall vidtasåtgärder utöver spontanaVilkakompetens somger.

dockkompetensinsatseromfattas ärfå flerför attatt avprocessen
arbetsmark-fråga förområde primärtdetta ärmindre eftersomklart en

nadens parter.
ökad medve-ståndfå tillinriktningendelmålet harandra attDet en

inkl.arbetsvillkor,anställdasdearbetsgivareoffentligatenhet hos om
utbildnings-ochvård-,hälsosituationen iochförsörjnings- omsorgs-

sjuknärvaronlångtidssjukligheten ochökadegäller dendetyrken. När
tagitsinitiativkvinnor haralltframför gemensamtett avavsersom

förunder år 1999Riksförsäkringsverket attochSocialdepartementet
ocksåbelysning angelägen motsådanproblem. ärEnbelysa dessa

harkvinnoarbetsplatserpå mångaden ökandebakgrund stress somav
Arbetarskydds-årendetillfällen undervid flera senasterapporterats av

Yrkesinspektioner.regionalaverkets
börsocialförsäkringssystemen tryggadelmåltredjeVårt är att vara

till dettaBakgrundeninkomstnivâer.avseende påmedförutsägbaraoch
och indivi-hushållförinkomstförsämringarframgår attär, ovan,som

medelinkomsttagare.förminstinteuppenbar riskfaktorder är en
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Ekonomisk trygghet arbetshandikappvid

Personer bedöms inte sjuka enligt reglerna i Sjukförsäkringensom vara
och heller inte bedöms kunna stå till arbetsmarknadens förfogandesom
riskerar hamna i gråzon ersättningatt från någon försäk-utanen av
ringarna. Denna risk beror i sin på regelförändringar undertur 1990-att
talet har inneburit alltmer renodlad/effektiviserad sjukpenningför-en
säkring och förtidspensionering arbetslöshetsförsäkring.resp.

Riksdagens Socialförsäkringsutskott har uttalat bet. 1996/97:SfU6
bl.a. renodlingen försäkringen inte får ledaatt till arbetsoför-attav en
måga huvudsakligen grundar sig på medicinska orsaker delassom
upp" så nedsättningen till olika delar hänförsatt till andra orsaker,
såsom arbetsmarknadsmässiga eller sociala, sådana finns.när

Genom statistik saknas på områdetatt vi inte exakt hurvet stort
problemet med gråzoner Hur problemet lösas vidareärattavses
oklart bakgrund tillgängligt material.mot av

Regeringen har tillsatt utredning den arbetslivsinriktadeen om
rehabiliteringen Dir. 1999:44 för bl.a. klargöra hur ochatt ansvar
uppgifter effektivast kan fördelas mellan olika aktörer i rehabilite-
ringsarbetet. Regeringen bör enligt vår mening följa denäven upp
ekonomiska situationen för arbetshandikappade berörspersoner som av
rehabilitering. Gråzoner mellan försäkringarna riskerar utsättaattsom
arbetshandikappade för ekonomisk bör minimeras.stress

förebyggandeMer inslag socialförsäkringeni

Sjukförsäkringen kan med nuvarande regler användas i förebyggande
syfte. Detta gäller enskilda individer med konstaterad sjukdom eller
dem på grund medicinsk nedsättning löper risk blisom störreav att
sjuka återinsjukna eller ådra sig åkomma. Insatser dåen annan som
kan komma i fråga gäller ändring levnadsvanor rökavvänjning,t.ex.av
viktreduktion, terapi eller psykologisk rådgivning. Dessa möjligheter
används mycket sällan försäkringskassan. Skälen för detta förhål-av
lande bl.a. kunskapen otillräckligär hos försäkringshandläggare,att är
försäkringsläkare och övriga läkare de möjligheter till förebyg-om
gande insatser lagensom ger.

Det förs i dag diskussion huruvida försäkringskassan skallen om
kunna stödja vissa förebyggande åtgärder på arbetsplatser, detnärt.ex.
gäller allergisanering eller andra arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Vi

försäkringskassan bör ha viktig rollatt i arbetet med före-anser atten
bygga sjukdomar och skador. Kassans medarbetare har kunskap dels
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ochkontakt sjukskrivnameddagligstatistik, delssin genomgenom
friare disponerafåbör därför rättKassoma attmed arbetsplatser. resur-

sjukförsäkrings-frånförebyggande insatserinitieringför somavser
styrmedel kanEkonomiska sättangelägna. ett attsynpunkt är vara

rehabiliteringsområ-ocharbetsmiljö-inomförbättringaruppmuntra
tillbidraolikapåfå möjlighet sätt attFörsäkringskassan bördena. att
riskermotverkaeliminera ellersyfteiåtgärderarbetsgivare vidtar att

ochtill småförsäkringskassanstöd frånRiktatskada.för sjukdom och
företagshälsovårdkvalitetssäkradanlitararbetsplatsermedelstora som

genomföras.bör kunnat.ex.
användai dagbättreförbör vidtasåtgärder änVi attattanser

ingårperspektiv. dettaförebyggande I attsocialförsäkringen i ett
utsträck-regelverk i högrenuvarandemöjligheteranvända de gersom

förebyggande insatsertillmöjligheternadärtill vidganing och att
decentraliserade verk-ochkontaktpunlcterbetydligt. mångaKassans

rehabiliterande arbetetochförebyggandebas i detsamhet viktigär en -
ochmänniskor levervardagdenmåste skearbete nära ver-ett somsom

lokala ochdel i detaktivdärförbörFörsäkringskassankar även ta
folkhälsoarbetet.regionala

försäkringskassa,mellansamordningfinansiellfall därdeI en
främja kost-kanaktörerlämpligaandrasjukvård ochhälso- och anses

börinsatser,sjukdomsförebyggandeochhälsofrämjandenadseffektiva
finansiellFörsök medsamordning.till sådanmöjligheter sam-enges

beslu-riksdagenför detnärvarande inomförordning pågår avramen
mel-samordningfinansiellomfattarSOCSAM-projektettade s.k. som
finnsVidareoch socialtjänst.sjukvårdochsocialförsäkring, hälso-lan

ochriksdagenbeslutatsocksåFRISAM-projektetdet s.k. somavsom
inomorganisationerochmyndigheterolikamellansamverkanavser

naturligtvisprojekt bördessafrånErfarenheterrehabiliteringsområdet.
detgäller ocksåsamordningslösningar. Deteventuellabeaktas vid

medFINSAM-projektets.k.pågåendeperioden 1993-1997under
sjuk-hälso- ochförsäkringskassan ochmellanfinansiell samordning

utvärde-vidvarit positivaprojektet harerfarenheternavården, då av
hälso-ochring. försäkringskassansviktigtmeningenligt vårDet attär

preventivaavseende detmed påsamordnassjukvårdens kunskaperoch
nivån.regionalalokala denarbetet denpå resp.

77 slut-samordningFinansiellRiksförsäkringsverket.ochSocialstyrelsen en-
1997.rapport.
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4.4 Avslutande bedömning

framgårDet kapitlet den ekonomiska utvecklingen och därvidattav -
särskilt tördelningspolitiken strategisk betydelse folk-är ettav ur-
hälsoperspektiv. Det finns starka belägg för inkomst knuten tilläratt
dödlighet och självrapporterad hälsa och denna effekt finnsatt över
hela inkomstskalan och inte bara för dem lägstmed inkomst. Vidare
finns växande empiriskt förstöd inkomstklyttor sigett i kanatt stora

riskfaktor mycket betydelse. Sambandet mellanstorvara en av
inkomstfördelning i samhället och ohälsa har kunnat bekräftas isom
allt fler studier tyder på framtidens folkhälsopolitik bl.a. bör inriktasatt
på ökandemotverka inkomstklyftor. Därföratt det också viktigtär att
de under 1990-talet har förlorat i ekonomiskmestgrupper som
standard ungdomar och barnfamiljer får förbättrad försörj-en- -
ningssituation. minskadEn segregation i allmänhet och ökningen av
kompensatoriska åtgärder inom förskola och skola för barn ochm.m.
ungdomar i segregerade områden särskilt angeläget.är

En viktig förutsättning för ekonomisk trygghet möjligheten fåär att
arbete få behålla arbete. Ett viktigtett strategisktsamt mål föratt ett

samhällspolitiken generellt folkhälsopolitikenoch särskilt bör därför
utbildnings- och hälsomässiga förutsättningaratt skallvara anpassas

till förändrade krav i arbetslivet och därmed minska utslagningen. Den
framtida hälsoutvecklingen i befolkningen påverkas i hög grad i vil-av
ken utsträckning lyckas integrera människor på arbetsmarknaden,man
minska arbetslösheten och skapa meningsfull sysselsättning ochen
utbildning socialt stöd för dem står utanför arbetsmarknaden.samt som

arbetslivsområdetInom finns lång och i många avseenden fram-en
gångsrik folkhälsotradition. Fortfarande dock skillnader i arbets-är
miljön de viktigaste orsakerna till ohälsans ojämlika fördelningen av
mellan olika social- och yrkesgrupper. Därför det särskilt viktigtär att
arbetets psykiska och ergonomiska krav till individens förut-anpassas
sättningar. Människors möjligheter till inflytande sina arbetsvill-över
kor, arbetstider, arbetsmiljö och kompetensutveckling bör således
säkerställas.
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och socialaSocialt kapital5

relationer

Inledning5.1

betydelse för människan. Demycketrelationer harSociala ärstoren
och känsla samhörighetidentitetför skapa hennesnödvändiga att av

ingårandra hon Defamilj, sin kultur och medmed sin grupper som
utveckling tillpsykologiskanödvändiga för hennesockså heltär en

sig socialahar också visatsamhällsmedlem.välfungerande Det att
hon skallnödvändiga föreftersom derelationer vikt är attstörstaär av

hotandeständigt på sin vakttillit och slippakunna känna motatt vara
hela sininnebär kroppen ställersituationer. upplevelse hotEn att omav

flykt, dvs. vi kallarberedd kamp eller detbiologi påför att somvara
ökarlångvarig negativrad belägg förfinnsDet stressattstress. nu en

kopplingenavsnitt visasrad olika sjukdomar. 5.2risken för Ien
och ohälsa, vilket harrelationer, låg tillit,socialamellan stresssvaga

förhar mycket betydelsesociala relationerlett till slutsatsen storatt en
folkhälsan.

för folkhälsanbetydelserelationersgäller förstå socialadetNär att
bara på indi-central roll och då intesocialt kapitalspelar begreppet en

fungerarsociala strukturerförståelsen hurvidnivån också förutan av
kanbostadsområdet, Begreppetlokalsamhället,för relationerna i etc.

individer,investerasdefinieras resultatet de avsomresursersom av
sociala relationerutveckla godaförorganisationer, etc, attgrupper,

individerna.skapar tillit hossom
sociala nätverkenroll debehandlas också vilkenavsnittI 5.2 som

socialt stöd kan ha. Avsnittetbraspelar vilken betydelseoch ettsom
undersamhällsförändringarnarelaterar också till konsekvenserna av

förutsättningarnaförändringar ändratstrukturelladetta sekel och hur
för socialt stöd.

och socialt stödsociala nätverksocialt kapital,Bakom begrepp som
berörs.ocksåfinns omfattande teoribyggeett som
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I avslutande bedömning de viktigasteredovisas ochresultatenen
målen med inriktning på förbättra människors hälsa godaatt genom
sociala relationer.

5.2 Socialt kapital, sociala nätverk och
socialt stöd

5.2.1 Bakgrund, nuläge och prognos

Samhälle och biologi systemperspektivett-

För på meningsfullt kunna diskutera hur sociala relationeratt sättett
påverkar hälsan kan det lämpligt tänka sig världenatt ettvara som

där olika delar detta påverkar varandra hela tiden.system, systemav
iblandMan talar humanekologiskadet utgår frånsystemet,om som

människan och omfattar alla aspekter hennes miljö, vårat.ex. natur-av
också politiska,de ekonomiska och sociala systemresurser, men som

människan existerar inom. avsnitt lyfterDetta fram betydelsen deav
sociala för individers hälsa.systemen

viktigEn utgångspunkt för sådan diskussion det faktumär atten
människans biologi också integrerad del det totala humaneko-är en av
logiska Vi människans biologi på dettaärsystemet. att sätt.ovana se
De professionella aktörer befattar sig med människans hälsa i vårtsom
nutida samhälle riktar oftast sitt intresse biologiska subsystemmot
t.ex. fettomsättningen immunsystemeteller eller motarvsmassan,
individen/patienten. Möjligen kan fokus utsträckas individentill och
hennes individuella van0r/livsstil", framföralltdär konsumtionen av
starkt hälsorelaterade produkter tobak, alkohol, fett, oftastetc.- -

avgränsning perspektivet.utgör en av
Många tendensen utgå från individen de flestai medi-att attmenar

cinska sammanhang har ort det svårare förstå sociala relationer iatt
perspektiv och deras betydelse för den mänskliga biologin.ett större På

tid har dock diskussion andra förteckenmed kommit på dag-senare en
ordningen. Delvis har inneburitdetta kritik alltföröppen moten en
individorienterad förändringarpå orsakerna till de i folkhälsan visyn
kan iakttaga i den s.k. industrialiserade världen, i olika geografiskt,
etniskt eller socioekonomiskt definierade socialtBegreppetgrupper.

z 3kritikkapital har fått central roll i dennaen

Pumam Making democracyRD. work. Princeton NJ: Princeton University
Press, 1993.
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definition begreppetheltnågon entydigdet inte finnsTrots att av
diskussioner blandlivligainspirerat tillsocialt kapital har detså

uppenbarligen övertygelsefinnsledande folkhälsoforskare. Det atten
vilkaförståelsekan leda till djuparedenna nytänkandetyp avenav

samhällen.utveckling i olikafolkhälsansfaktorer bestämmersom
harteoretisktfyllasocialt kapital verkarBegreppet ett tomrum som
intebetydelse för hälsan,relationersförstå socialagjort det möjligt att

lokalsamhällen,socialaockså olikaför individen förbara utan grupper,
dedefinieras resultatetkapitalKortfattat kan socialtländer, etc. avsom

förorganisationer,individer,investeras etc.grupper,avresurser som
sociala relationer.utveckla godaatt

kommunicerande kärlSocialt ekonomiskt kapitaloch -

kapi-likhet med andradet isocialt kapital antyderTermen typeratt av
från. investeringarnaOmi ochtal investera ärgår göra uttagattatt

detkapitalet ochdet socialakan växa är tvärtomstörre än uttagen om
del-olika kapitalsigkan vidare tänkakan minska.det Man att typer av

kärl.kommunicerandevarandra, dvs. fungerarvis utbytbaraär mot som
kapitaletdet socialainvesteringar iavkastningen påinnebärDetta att

iindivider eller vinstförbättrad hälsa hoskan mättenen gruppge
hos andra.pengar

modernadel denforskarefarhåga finns bland vissaEn att en av
det sociala kapitalethartidens ekonomiska tillväxt ägt attrum genom

negativa effekter för mänsk-mednedprioriteratshar realiserats eller
följd.liga relationer som

dominerandeske därför dekunnatforskare dettaVissa attattanser
från de ekonomiskahämtadesamhälletsteorierna veten-resurser,om

kapital,sofistikerade teorier socialtskapema, har givit likainte omoss
osynlig-leda tillriskerarkapital.andra Detta ettatttyper avsom om

upptäcker vissavi intekapitalet ochgörande det sociala näratt sam-av
bokförs ekono-ställetfrån det. Ihällsförändringar medför ett uttag en

ensidigtifråga värderassamhällsförändringenmisk vinst och som
positiv.

2 inBalfour InequalityCohen JL.RD,Kaplan Lynch JW,GA, Marmor ER,
potentialmortality andanalysis ofUnitedincome and mortality in the States:

pathways. BMI 1996:312-999-1003.
3 social cohesion andinfluencedistributionWilkinson does incomeRG. How

BehavioralInternational ofCongresshealth Paper presented the Fifthat
1998.Denmark, 19-22 August,Medicine in Copenhagen,
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Folkhälsa indikator samhällsutvecklingenpåsom

möjlighet sociala kapitaletsEn hypotesen det betydelse äratt testa om
studera folkhälsoutvecklingen förändringaroch relatera i denna tillatt

förändringar sociala relationer värdemätare socialasom på detav
kapitalet olika geografiska,i etniska eller socioekonomiskt definierade

finnerNågra de tendenser då kan värda lyftaattgrupper. manav vara
fram.

observerat ojämlikhetMan har ökande i hälsohänseende inteen som
kan förklaras med individuella faktorer. gäller flera deDetta av
traditionella folksjukdomarna, i synnerhet hjärt- kärlsjukdomar,och
vilket i detta fall inträffar mitt påtaglig allmän förbättringstrendi dåen
det gäller denna sjukdomar. ökande kunnaEn ojämlikhet skulletyp av
bero samhällsutvecklingen leder till ökad ojämlikhet mellanatt
sociala bl.a. sociala kapitalet.avseende det finnsDet veten-grupper,

antagandef 5skapliga studier stöder sådant forskningettsom men mer
behövs inom detta omrâde.

denMan diskuterar i dag också tredje sjuk-vägens
domar/tillitsbrist-sjukdomar.° utbrändhetstillstånd, kro-De utgörs av
niska trötthetssyndrom och smärttillstånd, diffusa kroppsliga och psy-
kiska Då det gäller denna sjukdomarsymptom, äretc. grupp av orsa-
kerna relativt okända, flera dem bl.a. förknippade medmen av anses

fungerandeoch dåligt sociala relationer. finns emellertidDetstress
också förklaringar.andra Kommittén särskild kun-göraattavser en
skapsöversikt med avseende hälsoproblem.på dessa nya

Mekanismer sambandet relationermellan sociala och hälsai

avgörande betydelse för trovärdigheten hypotesen förEn hur socialaav
relationer folkhälsan grundar sigpåverkar den på rimlig teoriär att en

hur sociala fenomen kan påverka biologiska Under deom processer.
årtiondena stress-sjukdomshypotesenhar den s.k. blivit densenaste

Härenstam Wiklund Westberg Ahlberg-Hultén Struggling forA, H, G.
human dignity and position work life. qualitative analysis of interviewsAa
with Swedish of workand in variety and life situations. Paperwomen men a
presented ICOH-conferenceInternational psychosocial factorsFirstat aton
work in Copenhagen, Denmark, 24-26, 1998.August
5 Lindbladh arbetslös. marginalisering,Castro och OmBustos P. Ung
identitet risk. Lindbladhoch Härenstam Lundberg Starrin red.A, U, B.

vanmaktens villkor psykobiologiskaI spår. Sociala och Umeå:processer.
Borea Bokförlag, 1999.
° Borgenhammar värdera liv. Stockholm: SNS förlag,E. Att 1993.
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ihophuvudsakliga knutit detteori på detta socialasätt systemetsom
biologiska.7med väl med dendet teoriDenna stämmer överens

grundforskning, interaktivmoderna riktningen inom fysiologisk s.k.
fysiologi. förståelsen olika fysiologiska samspelHär sätts systemsav

sjukdomsmekanismermed fokus, enskildavarandra i än somsnarare
kan hänföras specifikttill ett organ.

olikavärlden form hänger ihopGenom tänka sig iatt systernav som
föränd-varandra blir det lättareoch ständigt påverkar att acceptera att

kan påverka balansen i samspeletringar i den sociala miljön i grunden
mellan fysiologiska mekanismemarad olika system, t.ex. styrsomen

smärtuppfattning, immunförsvar,blodtryck, blodsockeromsättning, etc.
mekanismer spelar kraft-sker psykofysiologiska påDetta somgenom

stresshonnonemadefulla akuta lcroppsreaktioner, bl.a. via s.k.
de årtiondena fåttForskningen samband under tvådessa har senasteom

biomedicinska etablissemanget.etablerad position i deten
begreppet nyckelbegreppPå det psykologiska planet copingär ett

förståelsen sociala relationer, och hälsa.för sambandet mellan stressav
för beteckna hur individer hante-begrepp användsDetta är ett attsom

kan vilket slagpotentiellt hotande situationer, där hotet vara av somrar
materiellt. Coping, iblandhelst, socialt, psykologiskt eller över-som
livssituation, åstadkoms iförmågan hantera sin tvåsätts steg.attsom

innebärförsta copingprocessen individenDet i görattsteget en
möjligtbedömning viss omständighet hot eller inte. Omutgör ettom en

individen finns sådant hot iverkligen då det möjligt så görsettattanser
kan till-bedömning detta hanteras medandra ytterligareett steg en om

hotetgängliga eller individen saknar såinte. Om ärresurserresurser
individen, vilket leder tillinte bara möjligt verkligt för stress-utan en

psykofysiologiskareaktion typiska mekanismema,innehåller desom
ökad vakenhet, ökat blodtryck,dvs. ökning s.k. stresshonnoner,en av

immunförsvaret,påverkan på etc.
individer för lång-aktuella forskningen påDen tyder utsättsatt som

varig balans i viktiga fysiologiskariskerar försämrad systemstress en
smärtregleringen immun-ellerblodcirkulationen, änmesomsättningen,

°"sjukdom. blirförsvaret drabbasoch löper ökad risk Deatten av

7 homeostasis. Med l89:l-strains of J Sci 1935;Cannon Stresses and AmWB.
14.
3 of Montreal: ActaSelye 77:ephysiølagy and pathologyH. to stress.exposure
Inc, 1950.
9 lead heart disease.Mechanisms by whichHenry JP. tostress coronarycan
Postgraduate Medical Journal 622687-93.1986;
° life. PsysiølTheorell and gaining control inFighting for and losing ActaT.
Scand Suppl. 1997; 640:l07-l l
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sammanfattatsmed 0rd sårbara harandra för och detta iohälsa denmer
sârbarhetshypotesen.på 1970-talet lanserade s.k.

Det sociala nätverkets stöd och minskadsocialt stressresurser,

de copingmöjligheter buds för individenEn till sökastår är attav som
stöd.hjälp från sitt socialt förståsssociala nätverk i form harHärav

både dessdet sociala nätverkets storlek och avgöranderesurser en
betydelse för kvalitetenav stödet.det sociala kvalitet beror tillDenna

finnsdelar på hur mycket i det sociala nätverket istora resurser som
form relationer, information eller materiella Dettryggaav resurser.
sociala nätverkets därför mycket viktig del detärresurser en av som
tidigare i kallats socialt kapital.texten

detta inses betydelsen samhällesGenom den potentiella för-ettav
måga villighet sociala kapitalet.och investera i det Dettaatt genom
insatser syftar till utveckla olikapositivt i socialaattsom resurserna

och därmednätverk förbättra dess medlemmars sociala stöd till var-
andra. detta inses också tydligare vad tidigare hurAv nämntssom om
ekonomiska investeringar socialakan öka det kapitalet, också hurmen
ekonomiska kan från det.görasuttag

Investeringar i fysisk planering bostadsområden ioch stödjandeav
miljöer, i integrationspolitik,i fritidsverksamhet för ungdomar, arbets-
marknadspolitik förbättrade förutsättningarleder ofta till för olikaetc,
sociala nätverk, dvs. till ökat socialt kapital.ett

kapital hälsansSocialt och ojämlikhet

Risken det sociala kapitalet skall försämras uppenbart ojämliktäratt
fördelad i olika sociala samhället. kani Detta bidra till ökadgrupper en
ojämlikhet i folkhälsan via försämrade sociala relationer och ökad
utsatthet för i vissa befolkningsgrupper.stress

" Lundberg Utsatthet och ohälsa psykobiologiskt perspektiv.U. ettur
Härenstam Lundberg Lindbladh Starrin red. VanmaktensA, U, B. I spår.

Umeå:Sociala villkor och psykobiologiska Bokförlag,Borea 1999.processer.
12Cassel The contribution of the social environment host resistance. Am Jto
Epidemiol 1976; 107-23.
13Cobb Social of life PsychosomS. moderator Medsupport stress.as a
1976;38:300-14.
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forskargrupperVidare har studier genomförts i England ochsom av
mellanvisat finns kraftigare samband dödlighetsnivånUSA det ettatt

den skillnaden inom visst område,och relativa i inkomst geografisktett
mellan genomsnittlig inkomst idödlighetsnivån ochän samma geogra-

s 16områden.fiska redovisat i avsnitthar vi 4.3.Detta
har pekat på inkomstskillna-Den brittiske ekonomen Wilkinson att

ojämlikhet, indi-der, direkt mått på materiell också ärär ettettsom
kapital, inkomstskillnader,rekt mått socialt dvs. destopå större

mindre kapital område. hävdar detta berorsocialt i Han påett att en
inneboende hierarkiska horisontellamotsättning mellan den och den

hierarkiskprincipen för social En strukturorganiseraatt grupp.en upp-
vilket innebärrätthålls med form maktmedel, starkarenågon attav

erfordras för upprätthålla den.hierarkin desto maktmedelär attmer
horisontella ipåverkar med nödvändighet de relationernaDetta grup-

frivillighet jämlikhetbygger principiell och ochDessa på utgörpen.
den sociala erbjuder goda förrelationertyp resursersom gruppensav

viktig del det sociala kapitalet imedlemmar. alltsåDe utgör aven
geografiskt därförinkomstskillnader i områdeStora ärettgruppen.

enligt socialt kapital minskarWilkinson markör för svagtett somen
copingfönnågan paradoxalti hela och drabbar allanog grup-gruppen

perspektivet, inte baramedlemmar. Eller för vända på de sämstattpens
ställda skulle få hälsovinster jämlikhet, hälsan skulle blistörre utanav
bättre för gynnade individerna.deäven mer

Socialt kapital, föreningsliv och demokrati

god hälsa,Välbefinnande och i förlängningen i många avseendenären
fråga delaktighet i och uppfattar de harmänniskor känner attatten om

samhällsutvecklingen.möjligheter påverka liv ochsina Kun-att egna
skaper omvärlden nödvändiga för dettabåde sig själv och är attom

folkrörelsemaskall kunna perspektiv har och folk-uppnås. sådantI ett
förändringenbildningen viktig roll såväl i utvecklingen ochspelat en

4 Balfour inKaplan Lynch Cohen InequalityGA, JW, RD, JL.Marmor ER,
analysis of potentialincome mortality in the United mortality andand States:

pathways. BMJ 1996:312-999-1003.
15 aflictions of London:Wilkinson Unhealthy 77:e inequality.RG. societies.
Routledge, 1996.
16 Prothrow-Stith capital,Kawachi Kennedy Lochner SocialBP, K, D.

Healthincome inequality and mortality. Public l997;87: 1491-1498.Am J
17 influence cohesionWilkinson does income distribution social andRG. How
health Paper the Fifth International Congress of Behavioralpresented at
Medicine 1998.in Copenhagen, Denmark, l922 August,
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den också i detsamhället för enskilde. perspektivetDet ärav somsom
originalitet ligger,mycket folkrörelsemas styrka och dvs. forumav som

för utveckling vinnande kunskaper ochsociala relationer ochav av nya
för diskussioner inriktningen samhällsutvecklingensom avarena om

och socialt förändringsbehov iett stort.
sociala industrialismen och den tidvis ohämmadeDe avigsidoma av

rovdriften folkbildningen viktig del ipå mänskligt kapital gjorde till en
kampen likaberättigande. Bildningenför folkflertalets frigörelse och
blev inte förbehölls i lika högpå så bara något elitsätt utansom en
grad för Folkrörelsema därför blinågot bredare allmänhet. kom atten

förändringsarbete sin börjanviktig grund för det sociala vidtogen som
seklets inledning.

krav började ställasFolkrörelsernas strävanden innebar påatt sam-
hället alla,social trygghet, medborgarrätt åt nykterhetspolitiskaom
åtgärder och studier skaffade sig kunskaper deetc, mangenom om
uppgifter med. många folkrörelsernasig i kast Förman gav var grun-
den för partipolitiskt led i förändringenettett engagemang som av
samhället.

folkbildningsarbete mångt ochDagens vilar i mycket på samma
principer det arbete vid sekelskiftet. förmedlarbedrevs Detsom som
klmskaper och färdigheter och ifrågasätter i syfte förnya och ut-att
veckla.

tidigare,Folkrörelsema bidrar också, liksom till höja utbild-att
ningsnivån i utbildningsklyftor.samhället och till utjämna Möjlig-att
heter till perspektiv, socialt och tillutökat ska-ett engagemangnya
pande verksamhet komma många möjligt till del. Folk-måste så som
bildningen gällerhar också nyckelroll det skapa mötesplatsernär atten
för förändring för överbrygga klyftor mellan ochoch värnaatt grupper
demokratiska värden.

Folkrörelsema och föreningslivet i med andra ordutgörstort en
viktig del svenska samhället och skapardet sociala kapitalet i det påav
många goda förutsättningar för allmän folkhälsout-sätt gynnsamen
veckling och minskade sociala hälsoklyñor.

Utvecklingen isociala relationer och hälsa befolkningenav -
kunskapsläget och forskningsbehov

Sverige under 1900-talet förändrats från jordbrukssamhälle tillhar ett
högt industrialiserat land. Samtidigt har samhällsutvecklingenett

präglats välfärdssystem byggt stark offentlig sektor medpåett ettav en
omfattande skola och sjukvårdtrygghetssystem och med ären somen
tillgänglig för alla.
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föreigång decenniernågraIndustrialiseringen började kommasom
arbetskraften jordbruketarbetskraft fanns isekelskiftet, krävde och den

tidenbefolkningsomflyttningar medvilket omfattande ochledde till en
ikvinnorna komavfolkad konsekvenslandsbygd. En att utvarannan

försörjning. Behovetfick möjligheter tillarbetslivet och avegen
också några de viktigastefrigörelsearbetskraft och kvinnornas var av

under ochbarnomsorgen 1970-faktorema bakom utbyggnaden av
l980-talen.

inneburitinformationsteknologindecenniet harUnder det senaste en
samhället, arbetslivet ochomvälvande förändringoch mycket avavny

fortfarande börjankommunikationsmönster. Vi imänniskornas är avav
förändring.denna

vi har spelatfolkrörelserna,Under 1900-talet har nänmt,som en
ochsamhörighet värdenviktig för skapandetroll runt gemensammaav

förbättra samhället.medför skapandet plattform för arbetet attenav
roll för den enskildes förmågaspelat viktigFolkrörelsema har också en

viktiga för folkbildningenocksåbehärska och sitt liv. Deatt styra var
saknade tillträde tillför demexempelvis folkhögskoloma somgenom

formella utbildningarna.de
inne-redovisats har ocksåsamhällsförändringar harDe ovansom

från invandaenskilde med uppbrottburit förändringar för denstora
kombinerat möjlig-livsstil värderingar medmiljöer, ändringar i och

roll har på kommitefter val. Familjens såheter leva sätt attegetatt mer
försörjningsinstitution har starktförändras och rolli grunden dess som

äkten-minskning antaletförändrats. konsekvens dettaEn är en avav
Antalet har också ökatsamlevnad. skilsmässorskap och former förnya

kraftigt under 1900-talet.
har på många ändrat förutsätt-har berörtsDe förändringar sättsom

ningarna det sociala kapitalet.för

kön, ålder och hälsaSociala relationer,

relationer imätningar socialasystematiskaDå det inte finns några av
definiera vilkaexaktbefolkningen det svårtden svenska är att grupper

socialt stöd.sociala nätverk ochför ett svagtär mest utsatta svagasom
kvalitet sina sociala relationeriGenerellt dockmän sämresett anger en

sociala nätverk medanhar mycketkvinnor. oftaUngaän storapersoner
verkarnärstående i nätverketäldre har mindre. Antalet personer vara

de i befolkningen finnsBland äldrekonstant i alla åldersgrupper.mer
nätverk ochmed mycket smådock med ålder ökande svagtgruppen

viktigastemaken/makan densocialt Eftersom det oftaststöd. är ärsom
äldsta, så äldrebland de allrakällan till det sociala stödet utgör ensam-



194 Socialt socialaochkapital relationer SOU 1999: 137

stående kvinnor mycket hän-måste sårbara dettaien grupp som anses
seende. eñersomdemografiska skälDetta kvinnor vanligenrentav
gifter sig med något äldre och medellivslängd Sverigeimän männens

fem år kortare kvinnornas.är närmare än
liteRelativt känt tendensema för bams och ungdomarsär om

sociala relationer och sociala kapital. Många forskare dock attmenar
det skett ökning just den ohälsa förknippad medtypen av av som anses
sviktande copingfönnâga och dvs. nedsatt psykisk hälsa ochstress,
psykosomatiska besvär huvudvärk, koncentra-trötthet,magont,som

etc.tionssvårigheter,
I den internationella framförlitteraturen har allt lågutbildadeunga

kvinnor, särskilt ensamstående mödrar, utpekats riskgrupp försom en
ohälsa.social isolering och mental Aktuell forskning där dessa grup-

jämförs mellan Sverige Storbritannien,och visar hälsoeffektemaattper
dessa omständigheter betydligt starkare i Storbritannien i Sve-är änav

rige. Detta tyder på det finns avgörande skillnader mellan de bådaatt
länderna då det gäller dessa kvinnors sociala kapital.

Social klass, sociala relationer och hälsa

Från internationella och svenska studier också det socialavet attman
nätverkets storlek varierar med socioekonomisk tillhörighet, då flera
studier visar arbetare tenderar ha mindre nätverk tjänste-att änatt
männ" Emellertid så samtidigt enbart storleken detpåvet attman
sociala nätverket har ganska liten betydelse för hälsan. ställetDet iär
vissa kvaliteter innehålleti i de sociala relationerna tycks ha störresom
betydelse. kvaliteterDessa beror på nätverkets förmågaochresurser

förmedla materiella information och emotionellt stöd. Nät-att resurser,
verk på någon dessa faktorer innebär socialadessutarmats attsom av

s Bremberg red. KunskapsbaseratS Barnrapporten. folkhälsoarbete för barn
och ungdomar iStockhoIms län. Stockholms läns landsting, 1998.
19Brown GW, Harvis Social of depression.T. York: TheNew Treeorigins
Press, 1978.
2° Whitehead M, Diderichsen Social policies pathwaysBurström B, F. and the

inequalities in health: comparative analysis of lone in Britainmothers andto a
Sweden. Med inSoc Sci press.
21Syme SL, Berkman Social class, susceptibilityLF. and sickness. Am J
Epidemiol 1976; l04:1-8.
22Hanson BS. Social network, social and health elderlyinsupport men.

populationA study. Doktorsavhandling vid Samhällsmedicinska institutionen,
Lunds universitet. Studentlitteratur. Lund, 1988.
23Se 22.not
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relationer effektiva då det gäller individernamindre hjälpaär att att
hantera sin livssituation bra coping, dvs. individerna löpergenom en
risk förutsättasatt stress.

skillnad mellan arbetaresEn och tjänstemänsnoteratsarman som
nätverk de förstnämnda oftare ingår i nätverk dominerasär att som av
familjemedlemmar och släktingar, medan de ingår i nätverksenare av
individer liknande yrke social bakgrund. finnsmed eller ingetDet som
klart nätverktyder på den skulle bättre denänatt typenena av vara
andra i hälsohänseende, familje- och släktbaserade nätverk ärmen
deñnitionsmässigt vid förlustersvårare medlemmar elleratt reparera av

då individen flyttar.ersättaatt

Sociala relationer, och hälsamigration

Sverige har det sociala kapitalets kvalitet i storstadsområdenasI
invandrartäta stadsdelar diskuterats. folkhälsoundersök-Den senaste
ningen sociala relationernai Malmö visade de bland stadensattt.ex.
utlandsfödda blandbetydligt svenskfödda. Särskilt tydligtär änsvagare

kvinnorna hälftendetta for där till de saknadeattvar uppgavupp en
med.de kunde diskutera personliga problemnära vän som

Sociala relationer, arbetsliv och hälsa

arbetslivet finner sambandI inget starkt mellan kvaliteten i arbe-man
sociala relationer i arbetsplatshierarkin.och ställningen Möjligentets

har i hierarkin mindre stöd från arbetskamratertoppen ettpersoner av
övriga.och överordnade än

den folkhälsoenkäten i Malmö noteradesI stigandesenaste att en
andel svenskiödda, välutbildade, förvärvsaktiva medelålders mänav

arbetet.rapporterade utanfördåliga sociala relationer Detta är en ny

24 ÖstergrenLindström P-O, Bexell Hälsorisker blandM, A, Hanson BS. u-
landsfödda malmöbor. malmöbomas Samhälls-En rapportserie hälsa 47.om nr
medicinska institutionen, Lunds universitet. Malmö 1997.
25 ÖstergrenKoskinen Balogh and theP-O, Hanson BS, Isacsson S-O
Malmö Shoulder-Neck-Group. The association of work-related psychosocial
and mechanical risk factors for shoulder and neck pain with socioeconomic

and in urban middle general population. Results from Malmöagedstatus ansex
Shoulder and Neck Study Manuscript in progress.
26 ÖstergrenHåkansson focus marginalized inU, P-O. Does ona groups
social epidemiology risk missing tendencies Self-rated health"mainstream" in

adult general population in Southern Sweden associations gender,toan age,-
ethnicity submitted forand socio-economic factors publication.
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observation framkommit tidigareinte vid undersökningar. Justsom
denna har alltid litemycket olika hälso-förnästan ansetts utsattgrupp
risker, varför detta resultat kan överraskande.tyckas

möjlig tolkning har drabbatsEn denna ökade krav iär att grupp av
arbetslivet och kravdessa konkurrerar för vid-att attom resurserna

fungerandemakthålla sociala och godanätverk sociala relationer utan-
för arbetet. Anmärkningsvärt också många i dennaär att män grupp
skattar sin hälsa god jämförtmindre med tidigare undersök-egen som
ningar." vamingstecken förDetta bör den framtida hälso-ettsomses
utvecklingen medelålders medbland tanke på dålig själv-män att en
skattad hälsa framtidastark markör för allvarlig sjukdomanses vara en
och död. kan välDetta med ökade sjukskriv-stämma rapporternya om
ningar i denna grupp.

Sociala relationer och familjeliv

Under loppet de decennierna har det skett genomgri-senaste treav
Ännuförändringarpande familjelivet i Sverige. i slutet 1960-taletav av

den traditionella kärnfamiljen med huvudförsörjarevar mannen som
vanlig, från skeddebörjan 1970-talet kraftig ökning kvin-men enav av

och mödrars deltagande förvärvslivet ochi tvåförsörjarfamiljennors
började bli vanlig. Vidare har åldern för kvinnan hondå föder sitt
första bam, successivt ökat. Under perioden har tidenockså blivit
kortare mellan de ungefärbam kvinnan föder. hälften alla familjerI av
med två barn åldersskillnaden högstmellan barnen år.2,5är

Separationer i familjer har ökat, både bland sammanboende och
Årgifta. 1992/93 O-Ö-åringamalevde 86 och 68procent procentav av

l3-l7-åringama tillsammans bägge sina ursprungligamed föräldrar.
minskningDet med procentenheter respektive2 procentenheter5är en

sedan 1984/85. medåren inte lever bägge sina föräldrar borBarn som
vanligen med modern, 17 i åldern 13-17 år, medan 4 iprocent procent
denna åldersgrupp bor med fadern i ombildade familjoch ll procent
Andelen tonåringar sina föräldrarlevde med bägge högstsom var som
under åren familjesplittringen1966-1975. Dessförinnan vil-störrevar
ket berodde på det barn förlorade Rör-då vanligare någonatt attvar av
äldrarna dödsfall.genom

Konsekvenserna för barns hälsa dessa förändringar inteär enty-av
dig. Barnens ökade tillgång till förskola har derassannolikt gynnat
psykiska hälsa. Separationer innebär kort sikt påfrestningarpå på bar-

Efter några år förefaller dock skilsmässabam genomgåttnen. som en

27Se 26.not
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inte föregås oftaställda hälsohänseende. Separationerisämrevara av
konflikter i familjen. under riskenKonflikter uppväxtåren ökar för så-
väl kroppslig ohälsa i ålder. ökade antaletpsykisk Detsom vuxen sepa-
rationer hänger med det ekonomiskt lättare iäratt attsamman separera
dag under l960-ta1et. innebär makar med omfattande kon-Detän att
flikter sannolikt ökad omfattning. innebär före-i Det attseparerar
komsten långvariga minskat.familjekonflikter kan ha Om så falletärav
skulle hälsa.det ha effekt på barnens Hälsoeffekternagynnsamen av
ombildade familjer dock ofullständigt kända liksom effektemaär av

barnafödande ökade förstaoch föräldrarnas ålder då barnettätare av
föds.

dåligaEffekter för individen sociala relationerav

har visat dåligt fungerande sociala relationer påtagligMan utgöratt en
riskfaktor för ökad dödlighet alla ökad risk för individenorsaker, enav

insjukna i sjukdomstillstånd hjärt- och kärlsjukdom och andraatt som
allvarlig ohälsa. det gäller så det finnsNärtyper stress vet attav man

samband med för socker- fettomsättning,högt blodtryck, ochsämreett
ökad till blodproppsbildning, försämrade funktionertendens i immun-
försvaret, sänkt andra fysiologiskasmärttröskel rad störningarsamt en

sjukdomsutveckling. 29innebär ökad risk för Om antar attsom en man
sociala förrelationer framförallt har relevans hälsan minskaattgenom
individens utsatthet för så betyder detta dåliga sociala rela-stress, att
tioner kan involverade orsakskedjomai till rad olika sjuk-vara en
domstillstånd.

Det också välbelagt sociala relationer har betydelse förär att stor
individers beteenden, minst beteenden innebärainte sådana kansom en
ökad sjukdomsrisk rökvanor, alkoholvanor, kost och motions-t.ex.-

riskbeteende.sexualvanor och andra formervanor, av

2 Se 10.not
29Se 11.not
3° Se 22.not
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och möjlighet5.2.2 Kunskap orsaker attom

påverka

folkhälsa viaAllmänna förutsättningar för bättre sociala
relationer

Orsaker till har översiktligt i ochutvecklingen berörts avsnitt 5.2.1 tas
inte försök från makroperspek-ytterligare här. Ovanstående att ettupp

relationer intetiv förstå sambandet mellan sociala och hälsa, leder
omedelbart till förståelse för hur omgående kan börja före-en man
bygga ohälsa. Dock kanske leda till ökat för dendet kan intresseett

samhällsutveckling,potentiella betydelsen sambandet mellanstora av
möjligheternapolitisk analys/debatt/praktik och till framgångsrika

för förbättra folkhälsan investeringar i det socialaåtgärder att genom
kapitalet.

integrerad finnsEftersom sociala relationer del samhälleär etten av
det oändlig mängd påverkansmöjligheter. Snart alla insatsersagten

förändrar samhället de sociala relationerna.påverkar också Det ärsom
dock sådana i det syftet förbättrasällsynt förändringar snävagörsatt att
folkhälsan. Vanligtvis bredare sociala och/eller ekonomiskahar man
mål för öka välfärden för hela samhället eller för vissaögonen, t.ex. att

för föröka den ekonomiska tillväxteneller att att utrymmegrupper ge
ökad välfärd.en

sambandet kapital,De årens forskning mellan socialtsenaste om
sociala relationer till involvera folkhälso-och hälsa anledning attger
aspekten de allmänpolitiska diskussionerna. det första har deni För

folkhälsansamhällsekonomiska betydelsen uppmärksammatsrent av
allt i samhälle medförbara så många sjukaInte ettattmer. personer

sjukvårdsutgifter. bör med i beräkningen bamDetstörre även atttas
med hälsa inte tillgodogör sig kunskaperna i skolan lika bra.nedsatt

produktiva i sittMänniskor med nedsatt hälsa dessutom mindreär
arbete fungerar för sina barn, föräldrar och andraoch sämre som resurs

samhällsekonomisk betydelse.närstående. Detta har stor
investera förbättrad folk-Världsbanken har lyft fram vikten iattav

för positiv globalhälsa de avgörande faktorernamestsom enen av
tillväxt.ekonomisk handlar det vaccinationer,de fattiga ländernaI om

tillgång till hygien och god mödra- ochmöjligheter till godmat, en
barnhälsovård. de utvecklade länderna finns detekonomisktI mer
andra bestämningsfaktorer folkhälsan, där bl.a. betydelsenför av
sociala alltmer lylts framgårrelationer fram på det sätt som ovan.

3 The World Investing in Health. UniversityBank. Development 1993:Report
Press Book, 1993.
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Om delar Världsbankens analys investeringar för förbätt-attman en
rad folkhälsa samhällsekonomisktdeär lönsamma altema-ett mestav
tiven, bör konsekvenserna för folkhälsan uppmärksammas och invägas

viktig aspekt alla beslut påverka samhällsut-attsom en av som avser
vecklingen. Detta gäller generellt för alla faktorer påverkar folk-som
hälsan, särskilt för socialt kapital/sociala relationer eftersom dettamen
kanske det enda använda kunskapen sociala relationerär sättet att om
och folkhälsa i primärpreventivt syfte. justDetta för det saknasett att
enhetliga samhällssüulcturer för hantera sociala relationeratt ettsom
välavgränsat problemområde och för det integritetsskäl och medatt av
bevarad respekt för individen tänkasvårt sig påverka indivi-är att att
ders beteenden med relevans för socialaderas relationer med regler och
rekommendationer.

Forskningsbehov

Forskningen då det gäller sociala relationer och hälsa har naturligt nog
fått sitt fokus inom området epidemiologi.social Samtidigt bör det
påpekas den teoretiska diskussionen har hämtat viktig inspirationatt
från flera andra vetenskapliga discipliner Statskunskap, sociologi,som
psykologi och ekonomi. Därför finns det behov organiseraett attav
forskningen inom detta område på fortsatt inter-sättett som gynnar en
disciplinär dialog vilket fordrar tematiska satsningar från olika forsk-
ningsfmansiärer. Exempelvis etablerandet eller flera nät-ettgenom av
verkscentra för denna forskning eller programstöd förtyp attav genom
utveckla lämpliga forskningsmiljöer.

Det bör understrykas Sverige internationellt har mycket godaatt sett
möjligheter inta position absolutavid den forskningsfrontenatt en
inom detta område. tillgången tillDetta unik infrastruktur igenom en
form olika nationella register hög kvalitet och i fomi interna-av av av
tionellt framstående forskargrupper inom exempelvis social epidemio-
logi, social demografi och välfárdsforskning.

Konkret finns det behov operationalisera de grund-stortett attav
läggande komponenterna socialai teorin det kapitalets förroll folk-om
hälsan för bedöma deras hållbarhet och hur de kan utvecklas. Sär-att
skilt viktigt behovet hitta modeller tillåter analysär attav som en av
strategiska s.k. naturliga experiment, dvs. utvärdering effektemaen av

olika samhällsförändringar på folkhälsan via förändringar detav av
sociala kapitalet.

Strategiska vilka sådan forskning kan riktasmot ärarenor en
arbetslivet, familjesfären, förskolan skolanoch vård- ochsamt om-
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relationer och hälsaområdet socialaall forskning inomsorgsområdet. I
etnicitetsperspektivet tydliggöras.bör socialklass- ochgenus-,

sociala relatio-tillämpad forskningområde förEtt viktigtannat om
för kurmafram instrumentarbetet medoch hälsa vär-attär att taner

folkhälsan via förändringar detbeslut pådera effekterna politiska avav
utveckla metoder folkhälso-söker därvidsociala kapitalet. Man som

hälsokonsekvensbeskrivningar.bokslut och

strategiermål ochBefintliga5.2.3

närvarande inte finns några uttryck-det förkan konstateraMan lätt att
folkhälsan via förbättradeför förbättraliga eller strategiermål att

eller delar den,isociala i hela befolkningenrelationer ävenav om
behovet skapaofta talarfolkhälsoprogram regional nivåpå attom av

förförbättra sociala relationerstödjande miljöer. Detta är sätt attett
situationer i livet.eller i sårbarasärskilt sårbara grupper
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Mål och strategier5.2.4

Mål

minskaisamhället skallSegregationen

arbetsmarknaden bör minska.segregationen påetniskaDen0
åldersmässiga segregationen ietniska ochsocioekonomiska,Den0

bör minska.boendet

skall stärkassociala kapitaletDet

möjligheter till utvecklingAnställnings-/arbetsvillkoren bör ge0
i arbetet.sociala relationerav

utanför arbetet skall kunna vid-relationernade socialaFör att0
inte leda till destruk-arbetsrelaterade kravenmakthållas får de en

energi.psykisktid ochtiv konkurrens om
reduceraökade möjligheterbörFöräldrar med småbarn attges0

sin arbetstid.

skall utvecklasStödjande miljöer

förloppetbetydelse försociala relationersKunskaperna avom
bättreskall användasinträfad ohälsaredan

sjuka där insatser för för-för vårdbehövs policyDet attav0 en
uppvärderas.sociala situationbättra patienternas

förförutsättningar i vårdenorganisatoriskabör skapasDet en0
anhöriga.ochsocial miljö för patienterbättre

Inledande synpunkter

i alla delar samhälls-finns integreratEftersom sociala kapitaletdet av
livsarenor,individens samtliganärvarande påoch därmed ärsystemet

förpotential för interveneramycketfinns det teoretiskt attstorsett en
de feno-innebär det mångaförbättra denna Samtidigt attatt avresurs.

för det socialaförändringar förutsättningarnabakomligger avmen som
drivkrafterna helakraftfulla bakomkapitalet destyrs mest sam-av

tekniska utvecklingen, globalise-snabbahällsutvecklingen, dent.ex.
intemationaliseringen arbets-de finansiellaringen systemen, avav

migration, Flera dessanationellmarknaden, internationell och etc. av
ochi kapitlen 4.förändringar har berörts 3
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De harårtiondena i ökande grad uppmärksammatsenaste man
effekterna samhällsutvecklingen på den miljön den s.k. bio-yttreav
sfären. harDetta lett till tilltagande insikt ökande störningen om en av
ekosystemet. Man skulle kunna uttrycka det ökandeatt ett uttagsom av
vårt ekologiska kapital på lång sikt innebär hot vårett mot artsegen
överlevnad. Därför denmåste globala samhällsutvecklingen kunna

inom de toleransramar försäkrar upprätthållandeettrymmas som av en
hållbar utveckling. Kanske måste på motsvarande talaett sättman om
det sociala kapitalets betydelse för humanekologiskadet systemets
hållbarhet, på den globala, nationella och lokala politiska dagord-
ningen.

Två faktorer har berörts i kapitel 4 har betydelse för folk-storsom
hälsan i generell mening. Det gäller dels tendensen till växande socio-
ekonomiska skillnader, dels ökande segregation på etnisk grund.en
Båda dessa faktorer minskar förutsättningarna utveckla optimalaatt
horisontella sociala relationer i samhälle, vilket bl.a. Wilkinsonett av

central del samhälles sociala kapital bestäm-ettanses vara en av som
nivån tillit i hela befolkningen. Minskad tillit vik-mer av anses vara en

tig stressfaktor och därmed hälsorisk. finnsDet därför goda skäl atten
in folkhälsoaspekten i diskussionenväga vinster kostnaderochom av

olika interventioner ojämlikhet och segregation. minstInte inommot
samhällets s.k. service- och tjänstesektorer har detta medfört alltatt en

del livssfärervåra beroendestörre vår köpkraft fritids-är t.ex.av av -
sysselsättrxingar, socialt och semesteraktiviteter.umgänge

Detta innebär ekonomiskt marginaliserade och individeratt grupper
har dåliga förutsättningaräven för upprätthålla sina sociala relatio-att

Detta har vi tagit i diskussionen hälsokonsekvensemaner. upp om av
olika fördelningspolitiska överväganden i avsnitt 4.3. Samma sak före-
faller relevant då det gäller arbetsmarknadspolitiska överväganden.
Detta eftersom arbetslöshet de viktigaste faktorerna bakomär en av
ekonomisk marginalisering och eftersom arbetet mycketanses vara en
viktig för sociala relationer i samhälle.vårt därförDet svårtär attarena
bortse från hög arbetslöshet de hotenatt är störstaett mot etten av

starksamhälles sociala kapital och riskfaktor för försämrad folk-en en
Ävenhälsa. denna problematik har vi berört i avsnitten 4.2 och 4.3. Det

därför angeläget deär ansträngningar för arbete åtatt görs attsom ge
alla får allt stöd och försörjningssituationen för hushåll med lågaatt
inkomster förbättras.

Då det gäller bam och ungdom så bör ytterligare uppmärk-man
den viktiga roll förskolan och skolan har kunnaattsamma som genom

förebygga social marginalisering under skolperioden, ävenmen senare
arbetsmarknadsmässig marginalisering på grund bristande förmågaav

klara grundläggande utbildningskrav. Med tankeatt på tidigatt en mar-
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individensginalisering kommer påverka både och samhälletsstarkt att
åsamka individensociala kommerkapital och oundvikligen att storen

framtidasamhället mycket kostnader,psykosocial belastning och stora
ökade preventivaförefaller finnas anledning till investe-så det stor

ringar förskolaninom och skolan.
marginalisering i förskola skolaförebyggande ochDetta gäller av

tankeframför med på barn och ungdom medgenerellt, alltrent men
och skrivsvårigheter, beteende-vissa funktionsnedsättningar, läs-t.ex.

intellektuella funktionsstömingar.koncentrationsstömingaroch eller
förknippade individensfunktionsnedsättningar starkt medDessa är

samspel och därmed till förmåganförmåga till fungerande socialt attett
ickeutveckla sociala och relationer. Dessa utgörgrupper enresurser

i förskolan och skolan.obetydlig alla och ungdomarandel barnav

Mål, strategier och aktörer

gemenskapen och solidariteten iför stärka den socialaFem mål att
Ökade inkomstklyftor börsamhället redovisats i kapitelhar Dessa är:

långvarigt socialbidragstagandemotverkas; minskad relativ fattigdom;
hemlöshet minskad politisk marginaliseringoch brytas,måste samt att

har utgångspunktfrekvensen skall minska. mål sinsjälvmord Dessaav
i kapitel.i underlag i kapitlen och 10 dettafinns såväl 4 somsom

Segregationen isamhället skall minska

mellanför sociala nätverkMed skillnader förutsättningarnatanke på i
indirekt kunna dra slutsatsenarbetare och tjänstemän, skulle attman

löper risk isociala det sociala kapitaletrelationer stor att utarmas
utbildningsnivå därmed lågområden kännetecknas invånare ensom av

lokalsamhällenkandet sker utflyttning.betydande På sättsammaen
frånindivider flyttat inlågutbildadedominerasutarmas, somsom av

glesbygds-aspekt såväl s.k.andra geografiska områden. Detta är en av
i storstadsområdena.problem segregrationsproblemsom

möjlig-fysisk planering påverkarhurDet finns i dag kunskaper om
bostadsområdeellerheterna människorna lokalsamhälle iför i attettett

relationer. Hälsovinstemavidmakthålla utveckla sina socialaoch av
uppmärksam-relationer, börinvesteringar, förbättrade socialagenom

boende-service-planeringinför beslut fysiskpolitiska rör avmas som
socialaplaneringoch rekreationsmiljöer. kan handlaDet om av

fiitidsalctiviteter, de allmännaträffpunkter, till socialamöjligheter
integrations-kommunikationsförhållandenas utformning ävensamt
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aspekter blandningen serviceutbudolika bostadstyper, i när-som av
miljön, etc.

kapitaletDet sociala skall stärkas

Även arbetslöshet de hotenstörsta ettett motom anses av sam-vara
hälles sociala kapital, arbetslivet ocksåså verkar det moderna innehålla
förhållanden kan sociala kapitalhota samhällets och därmed för-som

individemas sociala relationer. den omstruktureringDettasämra genom
arbetsmarknad och arbetsorganisation vi för närvarande iav som ser

syfte ökad internationell konkurrens. exempelvisDetmötaatt ären
rimligt korta anställningar/kontrakt leder till förut-sämreatt anta att
sättningar utveckla goda medsociala relationer arbetskamrater, jäm-att
fört med längre anställningar arbetsplats.på och har viDettasammaen
tagit i avsnitt 4.2.upp

Förändringar form dvs.i outsourcing, då överför ansvaretmanav
för olika delar verksamheten i den organisationen till andraav egna
organisationer via olika entrepenadsystem eller tillfällig inhyming av
arbetskraft, kan kanske därför med både de förväntade ekono-vägas
miska vinsterna och de eventuella förlusterna socialt kapital i våg-av
skålen. Otvetydigt behövs forskning för effekternautrönaattmer av
arbetsmarknadens förändringar på folkhälsan via förändringar detav
sociala kapitalet se också avsnitt 4.2.

Allmänt vittnas ökad utbrändhet,tendenser till kronisk trötthetom
och ökande frekvens diffus psykisk bland indi-ohälsasmärta, samt av
vider i fullt arbete. Omfattningen dessa nya hälsoproblem dåligtärav
kartlagda. Kommittén underlag hälso-utarbeta dessaattavser om nya
problem inför det kommande slutbetänkandet. effekt ökadEn av en
förekomst dessa tillstånd borde dock ökande sjukskriv-av vara en
ningstendens. arbetslivetDetta också inom vissa delarnoteras avnu

traditionellt ganska fria från arbetsrelaterade riskfak-ansettssom som
torer.

En orsakerna till relateras förhållandendenna tendens kan till iav
arbetslivet, ökad arbetstagare grund ökadebland dessa påt.ex. stress av
krav i arbetssituationen. Arbetsmiljöforskningen visar särskilt att emo-

sammanhang.tionella krav kan ha betydelse i detta Dettastor sam-
tidigt många arbetstagare, i s.k. ledande positioner, sigäven sägersom
uppleva kraftigt minskande inflytande på sin arbetssituation. Anled-ett

32Kristensen TS. Some problems and challenges of the psychosocialJCQ
demand scale. Presentation the International ConferenceFirst ICOHat on
Psychosocial Factors work. Copenhagen, 24-26 August, 1998.at
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kritisera olikatvekanningen tycks ökandetill detta öppetattvara en
upplevt hot riskera mistamissförhållandenarbetsrelaterade inför attett

då framstårarbetsplatsen,sitt inför omorganisationarbete nästa manav
individ.besvärligsom en

i arbetslivetfenomenkänd sida dessakanske mindreEn ärav
sociala relationerupprätthålla sinaeffekterna individens förmågapå att
docktyder påforskningsrapporterutanför arbetet. Preliminära ett sam-

nätverksresurser ochsocialaoch dåligaband mellan i arbetet ettstress
privatlivet.dåligt socialt stöd i

reformerhälsovinsterpotentielladetta perspektiv börI även av av
in kalkylen. gäl-arbetstidslagstiñningen i Dettaarbetsrätten och vägas

individer med hemmavarandeförvärvsarbetandeler ikanske synnerhet
viktigaste delendenföräldrarnabarn, också därför representeraratt av

levnadsåren.under de förstabarnens sociala kapital
framhållit i avsnittvi harFöreningslivet och folkrörelsema är, som

Även före-kapitalet i samhället.viktiga delar det sociala5.2.1, av
i slutbetän-till dettaåterkommastärkas. Viningslivet behöver attavser

tillmed anknytningföreningslivetrubrik berör vikandet. Under nästa
miljöer.begreppet stödjande

skall utvecklasStödjande miljöer

detviktigaste komponenternadeSocialt deltagande avanses vara en av
stödjandetanke på begreppetkapitalet. intressant medsociala Detta är

välfungerandemedel folkhälsoarbetet. Enmiljöer viktigt iär ettsom
och därmedsocialt deltagandebrettstödjande miljö förutsätter ettett

bra kapital.socialt
föreningslivet ideltagande iexempel detta brettEtt på ettnärär ett

folkbildning,folkhälsoarbetetbas församhälle kan tillgöras genomen
miljöerstödjandeskapadiskussioner prioriteringar eller attgenomom

idrottsföreningar,kan gällaför hälsopolitiskt Dettautsatta grupper.
verksamheti sininvandrarorganisationerkulturföreningar eller som
pensionärs-social marginalisering,riskzonen förinvolverar ungdomar i

fackföreningarnätverk,socialasammanslutningar skapar godasom
föräldraföreningarellerarbetsplatsenhälsofrågoma påsigtarsom an

anslutning tillstödjande miljöer iskapasig i syfte attsom engagerar
skolverksamheten.

med riktsocial miljöuppenbartdessa exempel detAv ettär att en
föreningsliv har dedifferentierataktivt ochsocialt kapital i form ettav

33Se 4.not
3 Se 26.not
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bästa förutsättningarna för och skapabåde stödjande miljöerutgöraatt
i hälsofrämjande syfte. Emellertid jämlikhar fördelning deten av
sociala kapitalet betydelse i sammanhang.detta Det finns exempel på
hur interventioner lokalsamhällenivå,på gjorts i syfte skapaattsom
stödjande miljöer, bara har lyckats med detta dei dettasegment av
lokalsamhälle redan hade utvecklad föreningsstruktur och ettsom en

kapital.deltagande, dvs. rikt socialt De istort ett segment samma
lokalsamhälle hade kapitalsocialt kom däremotett svagt nästansom
helt hamna i periferin de stödjande miljöer skapadesatt av som av
interventionen. ledde till tydlig socialDetta ojämlikhet då gälldedeten
räckvidden informationden och attitydpåverkan de medelav som var

onnådet.3°med vilka avsåg påverka folkhälsan i Slutsatsen blirattman
utvecklandet välfungerande stödjande miljöer måste bygga påatt ettav

befintligt socialt kapital, fungerande föreningsliv. fallIt.ex. ett annat
måste börja med utveckla sådana strukturer. också vik-Detatt ärman
tigt hänsyn till den sociala jämlikhetsaspekten i detta avseende.att ta

Kunskaperna sociala relationers betydelse för förloppet redanom av
intráfad ohälsa skall användas bättre

Förmågan upprätthålla goda sociala relationer påverkas givetvisatt
också individens hälsotillstånd. Därför måste det viktigav vara en
generell princip bryta potentiellt ond cirkel ohälsa försäm-att en av -
rade sociala relationer ytterligare försämrad hälsa, etc.-

Rent vetenskapligt det väl belagt måttliga investeringar iär ävenatt
det sociala kapital för patienterviktigt betydande hälso-ärsom ger
vinster i form såväl förbättrade rehabiliteringsresultat mins-av som en

återinsjuknande.kad risk för dessa beläggTrots tycks systematiska
insatser för förbättra den sociala situationen bland patienter, lysaatt
med sin frånvaro flerai de sjukdomsgruppema. börHär mått-storaav
liga investeringar i patienternas kapitalsociala kunna bättre hälsa åtge

35Lindbladh Community-basedHanson BS. prevention and health equity
aim problematic match evaluation of theAn Kirseberg ActionCommunitya-
Project. International Quarterly of HealthCommunity Education 142221-235,
1994.
36 ÖstergrenGöransson M, BS, LindbladhHanson Using socio-P-O.
economic differences in knowledge and attitudes shape community alcoholto

experiences from the Kirseberg Project. Health Promotionprogrammes:
International 1996; 11: 95-103.
37Östergren SocialaP-O. relationer och social miljö i preventivt perspektiv.ett

Orth-Gomér Perski red: medicinK, A ochPreventiv praktik,i Stu-teori
dentlitteratur, Lund 1999.
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för sjukvår-individen betydande förväntade kostnaderoch inbespara
den.

hälso- sjukvården där detgenerell policy för ochFör detta krävs en
för patienter-erkänner förbättratydligt framgår insatser attatt attman

behandlingsalter-lika viktiga andrasociala situation kan somnas vara
åsidosättande denna insat-framgånativ. Vidare bör det typatt ett av av

professionella och etiskastrider grundläggandestarkt mot normer.ser
interventionsmodeller fram-flertalfinns redanDet prövatsett som

och konstateratsstringent utvärderinggångsrikt och genomgått ensom
effektiva. gäller för nätverkskapa socialainsatserDet attt.ex.vara

för behövs insatser för ökapatienter och anhöriga. Dessutom att
till såväl patienter anhöriga imöjligheterna till professionellt stöd som

eller indirekt grund patien-krissituationer uppkommit direkt på avsom
försämrade hälsa.tens

tillsatt särskild arbetsgruppkommittén harkanDet nämnas att en
hälsosituation.funktionshindradesmed uppgift belysaatt

Avslutande bedömning5.3

mellan människors socialavetenskapliga sambandenI kapitlet har de
redovisats. derelationer biologiska reaktioner Under år-och senaste

blivit den huvudsakligationdena den s.k. stress-sjukdomshypotesenhar
biologiska.sociala med detteori kommit anknyta det systemetattsom

påverkar i grunden balansenmiljö iFörändringar i människors sociala
mekanismemaolika fysiologiskasamspelet mellan rad system, t.ex.en

blodsockeromsättning, smärtuppfattning ochblodtryck,styrsom
förändras makronivån i formimmunförsvar. relationer påsocialaNär

organisationsnivån dedet sociala kittet i samhället, på genomav
och individnivån i rela-mellan mäxmiskor påsociala band finnssom

påverkas märmiskorstionerna familjemedlemmar, bekantamellan osv,
hälsa.

relationer innebär oftaUppbrott från kända nätverk och trygga en
individen i arbetslöshetökad dessutomsårbarhet för ohälsa. Hanmar

margina-risken för socialoch ekonomiskai svåra motgångar är stor en
försörja sigför den enskildelisering. Arbete det möjligt attgörsom

motverkasvikt. Marginaliseringoch känna värde därförär ytterstaav
sysselsättninginte inkomstfördelning och fullenbart jänm utanav en

förskolor kanfinns och skolordet också viktigt det braär att som ge
detta iutanförskap. Särskilt viktigtstöd, skapa tillit och förebygga är
iunderprivilegierade. Viktigtområden socioekonomisktär sam-som

Se 35.not
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manhanget minska segregationen i dettaockså samhället. Omär att
redovisar vi särskilt mål och betonar segregationen bör minskaattett
på och avsnittetarbetsmarknaden i boendet. vidare målI vianger som

reduktion det sociala kapitalet skall förhindras. gällerDet detatt en av
sociala kapitalet i relationerna människor emellan i samhälletsoch
institutioner.

Vi framhåller också i mål stödjande miljöer för människorsett att
hälsa bör utvecklas och pekar särskilt på betydelsen aktivt ochettav
differentierat föreningsliv. vidare kunskapernaVi mål attanger som

sociala relationers betydelse förloppet redanför inträffad ohälsaom av
skall användas bättre. vetenskapligt förbelagt insatserDet är att att
skapa sociala anhöriganätverk för patienter och och i övrigt underlätta
patienters sociala kontakter kan betydande hälsovinster. Vi tryckerge
därför bl.a. på sociala relationer och socialt stöd bör uppvärderasatt

det gäller insatser till redan sjuka.när ärpersoner som
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öfaktorerMilj6

Inledning6.1

inomhusmiljö och miljö. Gemen-kapitel ingår avsnittdettaI yttreom
viktigaste fysiska fakto-dede beskriver någraför dessa är attsamt av

märmiskorsfolkhälsan. Skyddethar betydelse föri miljön avrerna som
godviktig förutsättning förmiljönhälsa hälsorisker i ärmot enen

vihälsorisker i luftenfysikaliska och biologiskafolkhälsa. Kemiska,
ochsjukdomarvi dricker kan orsakaiandas, i vi ochäter vattnetmaten

Bullerförsämrar livskvaliteten.besvärsreaktionertillupphov somge
befolkningdel Sverigesbesvärsreaktioner hosupphov till storen avger

blodtryck.riskfaktor för högt Ibullerstudier har visatoch ettäratt en
hatthälsorisker i miljönperspektiv åtgärderhistoriskt har mot en
orsakarfolkhälsan i landet och fortfarandemycket betydelse förstor

kvantitativtomfattningifysiska miljö sjuklighet och besvärvår en som
sjuklighetkopplingar mellanfinns ocksåotillfredsställande hög. Detär

faktorer.miljön och socialahälsorisker iorsakad exponering förav
kraftigt ris-radonhalter ökaroch exponering för högaTobaksrökning

kanfaktorerockså deför Tobaksrökken lungcancer. är somen av
orsaka astmabesvär hos bam.

varitharbetydelse för hälsan. Detmångfald miljöfaktorerEn är av
för folk-enbart deprioriteringar så någranödvändigt göra attatt av

de faktorerkapitel. valetbetydelsefulla beskrivs i detta Ihälsan mest av
Miljöhälsoutred-gjorts ibeskrivits de prioriteringarhar somsom

SOUhälsoutvecklinghållbarbetänkande Miljö förningens en
varit vägledande.1996: 124
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6.2 Inomhusmiljö

6.2.1 Bakgrund, nuläge och prognos

Inledning

bostadsbeståndet allmänhetDet svenska har i hög standard. Underen
de decennierna har dock frågor bristande inomhusklimatsenaste om
och bristande luñkvalitet i icke-industriella inomhusmiljöer fått ökad
aktualitet. byggteknik introduktionNy och byggmaterial, dennyaav
snabba byggprocessen, felaktigt energisparande, bristande underhåll
och skötsel byggnader faktorer kan orsak tillär attav som vara en
hälsorisker i inomhusmiljöer uppstår.

socioekonomiska skillnader exponeringi

Nationella folkhälsokommittén sökt belysa ihar vilken utsträckning
miljöexponeringar skiljer socialgrupper.sig mellan Bearbetningar av
två undersökningar inom harStockholms län gjorts vid Miljömedi-
cinska enheten vid Stockholms landsting.läns enkätEn dessaav en-
till 15 invånare i Stockholms län åldrarna000 i gjordes19-80 år år-

för1997 uppskatta utbredningen exponering föratt av ogynnsamma
faktorer utbildningsnivåi miljön. Frågor ställdes för klassificeraattom
socioekonomisk Resultatet visar i socioeko-lägreattgrupp. personer
nomiska för skadligaexponerade miljöfaktorerärgrupper mer som

passiv rökning och trafikbuller med högre socioeko-t.ex. än personer
nomisk position. andra undersökningen granskadeDen allergiutveck-

Stockholmlingen hos bam födda i de centrala och delarnanorra av
visarDen andelen kvinnor rökte under graviditeten betyd-att som var

ligt lägre i den högsta utbildningsgruppen. skillnaderMotsvarande sågs
för rökande föräldrar. Husdjursinnehav också relaterat tilläven var

socialgrupp, lägre andel hund- och kattägaremed i med dengruppen
högsta utbildningsnivån. undersökning från Botkyrka kommun visarEn

pälsdjursinnehav vanligare bland familjer med länderi iatt är ursprung
familjervästvärlden jämfört med från andra länder. Nivåema av

kattallergen därför inte högre på svenskdominerade påoväntat änvar
invandrardominerade bamstugor, där de låg nivåerna förnärasenare
allergianpassade bamstugor,

1Projektet MiljömedicinskaBAMSE, enheten, Stockholms läns landsting.
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inomhusmiljöFörekomst riskfaktorer iav

mängd olika faktorer kaninomhusmiljöerI förekommer somen
harnegativt. Miljöhälsoutredningenpåverka hälsa välbefinnandeoch

ventilation och fuktiga byggnaderprioriterat radon, bristfällig samt
folkhälso-har betydelse frånrökning de faktorerpassiv störstsom som

synpunkt.

Radon

från och från vissamarkenRadon radioaktiv kommerär gasen som
underökat i bostäderna debyggnadsmaterial. Radongashaltema har

luftomsätmingen minskatföljddecennierna närattsenaste en avsom
År radon-energi. 1993 uppskattadeshusen har förtätats attatt spara

ligger000 lägenheteri småhus och i 20 000-80halten 000-120 00070
luft.2Bq/m3 uppskattadesriktvärde DetSocialstyrelsens 400 attöver

åtgärdats. Sedan 1993hus och 000 årdessa 000 spårats 15har 35av
och åtgärdats, ifrån ilångthar naturligtvis ytterligare hus spårats men

tillfredsställande.omfattning ären som

Ventilation och fukt

bostäder minskat grundGenerellt har luñomsättningen i våra påsett av
Hälften förskolornaenergi. skolorna,hus har förtätatsatt att spara av

ventilation intebedömdes haoch lägenheterna i flerbostadshus en som
fyra fem småhusuppfyller Socialstyrelsens IBoverkets och normer. av

Cirka bostadsbestån-uppfylls ventilationsnormerna. 10inte procent av
omgående borde åtgärdas. Bristfälligdet bedöms ha fuktskador som

bygg-fuktigaventilation viktigaste riskfaktom för uppkomstdenär av
andra mikroorganismernader. tillväxt mögel ochFukt samtgynnar av

ökar förekomsten husdarnrnskvalster.av

rökningPassiv

Miljömedicinska enhetengenomförtsEnligt undersökning aven som
Stockholms20vid Stockholms landstingläns procent avexponeras ca

rökning Även otill-dettaläns invånare dagligen för passiv är enom
kraftigden visar påfredsställande hög siffra det konstateraskan att en

2 byggnadsforsloxing, TN:30, 1993.institut förStatens rapport
3 1998.Stockholms läns landsting, Miljöhälsorapport
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minskning jämfört Stockholms länmed motsvarande undersökning i
fem år tidigare.

påEffekter hälsan för individ och befolkning

tillDe sjukdomar och besvär aktuella följd exponering förärsom av
dessa faktorer främst och andra luftvägsbesvär tobaksrök,är astma
fukt, dålig ventilation, passivlungcancer radon, rökning, hjärt- och
kärlsjukdom passiv rökning allmänna till följd brist-samt symtom av
fálligt inomhusklimat. Cirka 400 000-500 000 svenskar upplever sig

symtomså besvärade inomhusklimatet de får förklaringEnattvara av
till kallade sjuka-hus-symtom förhöjdaså kan halter vissavara av
kemiska fuktigai inomhusluften och dåligt ventileradeämnen samt
byggnader. de påverkas irritation frånSymtomen hos är ögon,som

och de luftvägama, hudreaktioner,svalg nedre överkänslighet,näsa,
trötthet, huvudvärk, illamående och yrsel.

Radon

Radon ökarförorsakar lungcancer och risken påtagligt i kombination
med rökning. Radonhaltema i bostädersvenska beräknas kunna ge

årligenupphov till fall lungcancer400-900 genomsnittligaDenav
stråldosen följdför Sveriges befolkning till iradon bostäderav

millisievert cancerrisk2 år innebär avsevärtär större änsomper en
vad strålskyddssammanhang.i andraaccepterassom

Ventilation och fukt

Ventilationen kanske den faktor i inomhusmiljön harär störstsom
betydelse för hälsa och välbefinnande. Med ventilation späder utman
och för från byggmaterial,bort radon, tobaksrök, kemikalier fukt etc.
Eftersom vi fortfarande kunskapsluckor kringhar hälsoeffekterstora
beträffande de flesta hundratals kemiska kandet påvisasämnenav som
i inomhusluft ventilation försiktighetsåtgärd förgod hälso-är etten en

Åtgärderinomhusklimat. bristfällig ventilation framstår där-samt mot
för mycket angelägna från folkhälsosynpunkt.som

4 institutStatens för byggnadsforslcning, TN:30, 1993.rapport
5 SOU Miljö hållbar hälsoutveckling.1996:124. för Förslag till nationellten
handlingsprogram. Betänkande Miljöhälsoutredningen. Stockholm 1966.av
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byggnadersamband mellan fuktigapåvisatflera studier harI man
irritation,form inflammation/luftvägsbesvär ioch förekomst avav

m.m.° förekomstIndikatorerallergi påöverkänslighetsreaktioner, av
synligtfuktfläckar,fönster,insidanfukt kondens påi byggnader är av

vattenläckage.silverñskar eller käntmögellukt, förekomstmögel, av
Sverige.problem ökar iglobaltKvalsterallergi är stortett som nu

i dagoch lbarnen ärUngefär 2-3 procentprocent av vuxnacaav
kvalsterallergiker.

sambandifaktorer diskuterasdebyggnaderFuktiga är somaven
Förekomstenbarnastma.förekomstenmed ökningen astma-avavav

ungefärhar uppskattatsoch detbesvär bland bam 6-8 attär procent
inomhusmiljön,med faktorer iförklarashälften förekomsten kanav

ventilation.7bristfälligpälsdjurtobaksrök,främst exponering för samt

rökningPassiv

inomhusluftluftföroreningen ibetydandehälsosynpunktfrånDen mest
finnspassiv rökning. rökenkallad Isåmiljötobaksrök, orsakarär som

hälsofarliga.kändamångaolikaflera är potentämnen,tusen somvarav
kolmonoxid ochformaldehyd, bensen,i tobaksrökenBland finnsannat

hartobaksrökolika i40olika kolväten. Merantal ämnenänett stort
effekter.cancerframkallandepåvisats ha

luftvägsinfektionerfår flerrökningför passivBarn utsättssom
oftare sjukvårdoch behöverochoch bronkitlunginflammation astma

exponeras förfrämst spädbarn,barn, utsättsbarn inte Hosän somsom
andning.pipande/väsandeoftarerökning kanpassiv notera enman

skiljer barnfaktornviktigastetobaksrök denExponering för är som
pipan-attackerslutar fåbarnutvecklat från deastma avsomsom

6 relationhyperreactivity and asthma inof bronchialAndrae m.fL toS Symtoms
m.fl.Brunekreef B63:473-478,1988.Arch Childenvironmental factors. Dis

Dischildren. Rev Respirmorbidity in Amrespiratorydampness andHome
sensitization inm.fl. dust miteWickman House140:1363-l367,1989. M

Allergy Clinregion Jcharacteristics inchildren residentialand temperatea
of homehealth effectsRespiratorym.fl.DalesImmunol 88:89-95, 1991.

EpidemiologyofJournalchildren. Americanmolddampness and among
1342196-203, 1991.
7 SOU 1996:124. A.a.
Law andEnvironmental tobacco smoke. TobaccoHackshaw K,M AR,

1996.Health. British Medical Bulletin 52, No.l,
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de/väsande andning före fem harålder. Detårs uppskattats 20-30att
tobaksrökbarnhos beror exponering förpåprocent astmaav

Orsakssamband mellan ochpassiv rökning lungcancer har påvisats i
flera olika undersökningar. Risken för lungcancer beräknas öka med

20 hos icke-rökare för passiv rökning. Vidareutsättsprocentca en som
passiv rökning ha med hjärt-samband och kärlsjukdom ävenettanses

mekanismema här mindre kända det gäller samband medär än närom
kanDet uppskattas dör år i Sverige500 varje påattcancer. ca personer

grund passiv rökning.av

6.2.2 Kunskap orsaker och möjlighet attom

påverka

Radon

Radongashaltema har ökat i bostäderna under de decenniernasenaste
följd luñomsättningen minskat husen förharnär tätatsatt attsom en av

energi. omfattande bedrivs förEtt arbete spåra radonattspara genom
informeramätning dess effekter och lämpliga åtgärder.samt att om om

Socialstyrelsen har beslutat gränsvärde för radon och Boverketsiom
byggregler finns bestämmelser radon vid nybyggnad. Egnahems-om

har möjlighet få bidrag till hälften kostnaderna, dock högstägare att av
15 000 kronor, för bidrag frånsanering via Boverket.

belystal°Trots hälsoriskema med radon väl och detatt är trots att
finns bra teknik för åtgärder möjligheter till bidrag för hälñensamt av
kostnaden, så fastighetsägarnashar intresse för åtgärder radonmot
varit relativt lågt. informationenDetta kan bero på inte har nåttatt
fram. En generell ovilja sitt hem hälsorisk kan ocksåatt somse en
spela roll. kan därvid svårt få tillDet människor sigatt att taen vara
information hälsorisk fördär den akuta risken individen rela-ärom en
tivt liten och där risken för skada först långuppstår på sikt. Vidare kan

värdet på den fastigheten skall påverkas negativt haöver attoro egna
betydelse. Kostnaderna för åtgärder kan avskräckande, trots attvara
bidragsmöjligheter finns.

°Ry1ander m.fl. smoking and otherE Parental risk factors for wheezing
bronchitis in children. EpidemiolEur 9:517-526,1993.J
° Pershagen G m.fl. Radon i bostäder och lungcancer. Rökning änger mer
additiv riskökning, Läkartidningen, 4628-4632, 1994. Pershagen G m.fl.91,
Radon i bostäder och lungcancer landsomfattande epidemiologisk studie.En
IMM-rapport 2/93, Institutet för miljömedicin, 1993.nr
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finns radonsamrnanhangDet i likväl andrai många samman-som
hang konflikt vad enskilde kortmellan den prioriteras på sikten som av
respektive långpå lång sikt. På sikt åtgärder radon meningsfullaär mot
för den enskilde fastighetsägaren. kan minska risken förMan cancer
för sig själv familj. kanoch sin På kort sikt fastighetsägaren finna
andra akuta behov prioriteras.mer som

problemMerparten de hus där radon egnahem. Iär utgörsettav av
egnahem bedömer tillsynsmyndighetema vanligtvis det oskäligtäratt

ingripa med föreläggande lagstiñning.med stöd hyreslägen-Iatt av
situationenheter hyresvärdendäremot annorlunda. Om inte frivilligtär

vidtar åtgärder ställs krav på åtgärder med stöd hemlag. Iav egna
måste vanligtvis med hjälp information opinionsbild-ochman agera av
ning för öka intresse föregnahemsägarnas sänka radon-att eget att
halterna.

Självklart radonsanering ekonomisk fråga.också Kostnadernaär en
för tekniska installationer i genomsnitt 16 000 kronor fastighet.är per
Totalt skulle det kosta 3 miljarder kronor åtgärda alla husattca som
har radonhalter överstiger Socialstyrelsens riktvärde Bq/m3400som
luft.

Ventilation och jizkt

Tillförseln frisk till genomsnittluñ bostäder har i försämrats påtag-av
ligt i samband gäller särskiltmed energisparåtgärder. där hus harDet

och där samtidigt ventilationen inte har obligato-Dentätats anpassats.
riska ventilationskontrollen infördes år gällerOVK 1992. iDenna
samtliga byggnader småhus med enbart självdrag. efterlevsOVKutom
dåligt enligt uppföljning år visarBoverket 1996. Den mångaatten av
ventilationssystem har brister, ofta grund dåligt underhåll. Frånpå av
hälsosynpunkt efterlevnadendet angeläget den obligatoriskaär att av
ventilationskontrollen ökar.

finnsDet målkonflikt mellan öka ventilationen ochatt atten spara
energi. i flerfamiljs-Om ventilationen i Sveriges bostäder småhus och
hus skulle förbättras och Socialstyrelsenstill Boverkets normerupp
enligt bygglagstiftningen och båda myndigheternamiljöbalken anger
0,35 liter sekund kvadratmeter golvarea, motsvarande luñ-och 0,5per
omsättningar timme krävs beräkningar utfördaså enligt år 1996 ettper
energitillskott Twh ökning energiåtervinningenpå 6 inteca om en av
sker. Installationskostnadema för ventilationsteknik för öka venti-att

" Norlén, Andersson mfl, öka bostads-Konsekvenser ventilationen iattav
beståndet, Institutionen Gävle,för byggd miljö, 1996.KTH,
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Under-lationen uppgår till miljarder kronor.energiförluster 62utan
kostnaderhållskostnadema miljarder kronorblir år. Dessa3 ärperca

åtgärder bl.a. samband med densarmolikt lägre i på grund idag attav
inneburit förbättringarobligatoriska ventilationskontrollen har av ven-

tilationen.

rökningPassiv

det välRiskerna med passiv rökning så motiveratär äratt attstora
minska omfat-genomföra kraftfulla insatser för exponeringen. Ettatt

förekomsten rökningtande informationsarbete för minskaatt av
information varit framgångsrik. Andelen rökare harbedrivs. harDenna

genomförd Miljömedicinska enhetenminskat och undersökning aven
ocksålandsting Miljöhälsorapport 1998 visarvid Stockholms läns att

passiv rökning i hemmen har minskat.exponeringen för

strategierBefintliga mål och6.2.3

förpropositionen, Miljö hållbart Sverige prop.den miljöpolitiskaI ett
miljökvalitetsmål vägledning1997/98: övergripande145 15 somanges

Miljömålskommitténför landets miljöpolitik. direktivet tillI attanges
det handlingsprogram med målMiljöhälsoutredningens betänkande och

föreslogåtgärdsinriktningar Miljöhälsoutredningen skalloch som
beaktas de miljökvalitetsmålen.i genomförandet 15av

mål för bebyggdEnligt den miljöpolitiska propositionens God
bebyggd miljö godmiljö skall städer, ochtätorter utgöra enannan

god globalhälsosam livsmiljö medverka till regional ochoch samt en
för skadliga luftföroreningar, bul-miljö. Människor skall inte utsättas

andra oacceptabla hälso- ellerlerstömingar, skadliga radonhalter eller
ansvariguppdrag från regeringensäkerhetsrisker. Boverket enligtär

miljö och Socialstyrelsen harmyndighet bebyggdför målet godom en
hälsorelaterade delmål, sek-fått i utvecklauppdrag regeringen attav

målområden. Både Boverket ochtorsmål och åtgärder allainom
strategierfram delmål, åtgärder ochSocialstyrelsen kommer föraatt

beträffande inomhusmiljöfrâgor miljömålsarbetet.i
i uppdrag år och år 1996Boverket har regeringen fått 1995 attav

boende.verka för hälsoriktigt byggande ochmiljöanpassat ochett
Byggkvalitetsutredningen förslag SOU 1997: 177 åtgärderhar lagt om

regeringskansliet.för förbättrad vilket bereds inominomhusmiljö,
byggfrågor.i propositionAvsikten återkomma med förslagär att en om
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förinomrad lösningarharUnder de åren prövats ramensenaste en
frånolika funktionergäller mångaboende. t.ex.ekologiskt Detett

användsteknikerochde materialavloppshantering tillalternativ som
StockholmsvidMiljömedicinska enhetenbyggande.vid ekologiskt

hälso-Socialstyrelsenuppdragpâlandsting nyligen utrettläns har av
ventilatio-bl.a.boende. Manmed ekologisktsambandrisker i attanger

återanvänd-energisparande,medsambandbristfällig iofta attärnen
och impregne-blâbetongriskerkan medförabyggnadsmaterialning av

smitt-risk förökadkanavloppslösningarlokalaochvirke attrat ge
kompostering hälsorisker. Detkan medförainomhusspridning samt att

sambandihälsoaspekter beaktasväsentligtbakgrunddenna attär mot
boende.byggande ochekologisktmed

forskningsområdetByggforskningsrådet berörsförInom ramen
klarläggaforskningsinsatserAvsiktenhuset"."Det sunda är att genom

belä-geografiskbefolkningsgrupper,bostadstyper,mellanskillnader
åtgärds-ochriktlinjersärdrag. Krav,byggnadstekniskagenhet och

hjälpmedel förutarbetaocksåAvsiktenformuleras.förslag skall är att
kvalitetssäkring.

förbyggnaderfimktionskrav förutvecklaangeläget attDet är att
förproblem ochförorsakarhusbyggs attundvika detatt gesomnya

exempel påbyggnadsbestånd. Ettbefintligtiförbättringarstimulans till
fler-sundaEnergieffelctivastadsStockholmssådant ärett program

nybyggnadförslag både förinnehållerbostadshus från år 1993 som
ombyggnad.och

målkonflilc-flerainomhusmiljö finnsbättreåtgärder förVad gäller
ochökad isoleringgenomfördes ofta tät-Energisparandetter. genom

inomhusklimat. Endåligtmedfördesådantning på sätt annanett som
fastighets-tillkan leda högreåtgärdersatsning påkonflikt är atttyp av

radonhalterhögavid konstateratexempel kanskatt. Som närrmas att
fastighets-till sänktledervilketsänkastaxeringsvärdet kangäller att

skatt.
bättreåstadkommaförtill budslagstiftningar står attDe ensom

miljöbalken.bygglagstiñningen ochochfrämst plan-inomhusmiljö är
ställer kravoch dennybyggnadvidgällerbygglagstiftningenPlan- och

fallövrigaupprätthållas.skall Ioch egenskaperskickpå byggnadersatt
gälla den 1Miljöbalken börjadetillämpas.bygglagstiftningen intekan

byggnadbrukandefrågabåde ianvändasjanuari och kan1999 avom
intehälsoriskerbyggnadsrelateradefrågoroch för sådana rör somsom

liggermiljöbalkenEnligtbygglagama.med stödhanteraskan ansva-av
detlägenhetsinnehavaren närellerfastighetsägarenfullt på t.ex.ret ut

hälsa.för människorsolägenheterorsakartill integäller attatt manse
inomopinionsbildande insatserinformations- ochdet gällerNär

satsning1999underpågår årinomhusmiljöområdet stor gemensamen
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med berörda tillsynsmyndigheter, institut,nationella forskningsfinan-
siärer, intresseorganisationer branschföreträdare. Projektet hetersamt
"Inne syftar99" och till öka kunskaperna hälsorisker inom-iatt om
husmiljöer öka intresset för åtgärder bristfälliga inom-attsamt mot
husmiljöer.

6.2.4 Mål och strategier

Mål

Antalet sunda hus skall öka

Kriterier bör utarbetas för vad kännetecknar sunda hus.0 som
Funktions- och emissionskrav för byggnader byggmaterialoch0
bör anges.
Bristfällig ventilation, fuktiga byggnader och höga radonhalter0
bör åtgärdas.
Byggmaterial inte hälsofarliga bör användas.ämnen0 som avger

Kunskaper brister inomhusmiljön skall ökaiom

Utbildning, information, opinionsbildning och forskning bör ut-0
vecklas.
Bostäder bör miljödeklareras.0

Exponeringen rökning skall minskapassiv

Information och opinionsbildning bör förstärkas.0
Tobakslagen bör skärpas och tillämpas kraftfullt.0 mer

Inledande synpunkter

En ökad uppmärksamhet måste riktas de hälsoproblem kanmot som
uppstå i inomhusmiljöer bostäder, skolor och förskolor och ambi-som
tionen måste öka för förebygga och undanröja hälsorisker i våratt
inomhusmiljö. Miljöhälsoutredningen SOU 1996:124 har inventerat
dagens kunskap hälsorisker i miljön, prioriterat de från folkhälso-om
synpunkt viktigaste frågorna föreslagit mål åtgärdsinrikt-ochsamt
ningar i handlingsprogram. inomhusmiljöfaktorerDe Miljöhäl-ett som
soutredningen prioriterade bristfällig ventilation, exponering förvar
radon, fuktiga byggnader förexponering passiv rökning.samt
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Samverkan faktorer, livsstilsfaktorer faktorer imellan sociala och
den fysiska uppmärksannnas. utbildnings-inomhusmiljön bör Bland

förekommandevanligt hos dem medrökningär änsvaga grupper mer
högre utbildning. Tobaksrökning tillsammans exponering förmed
radon betydligt.ökar risken för lungcancer Vidare exponering förär
tobaksrök ide faktorer diskuteras samband med den ökadeen av som
förekomsten bamastma.av

förbättra olika kategorierFör möjligheterna för boendeatt attav
välja miljödeklarerasboende bostäder med avseende påbörett sunt

kansådana egenskaper påverka hälsan.som
förebygga och hälsorisker iEtt viktigt redskap för undanröjaatt

inomhusmiljön och hälsoskyddet.tillsynen inom miljö- Miljöbalkensär
bestämmelser inomhusmiljöerhälsoskyddet i bör fullt tillämpasutom

fastighetsägare Tillsynsmyndighetema bör priori-och hyresvärdar.av
regler.följa efterlevnaden dessa Miljöbalkens grund-tera att upp av

princip verksamhetdet den bedriver ansvarig förärär äratt som som
hälsopåverkanskaffa kunskap verksamhetens och försigatt attom

vidta förebygga undanröja olägenheter föråtgärder för och män-att
niskors hälsa.

risk konflikter mellan ekologisk hållbarhetDet finns för och häl-en
omhändertagandesoskydd, gäller avfalldet och avlopp inärt.ex. av

smittspridning.bostadsområden och risken för Utvecklingen ekolo-av
giskt skeboende och byggande därför med beaktande hälso-måste av
skyddsaspekter.

Mål, strategier och aktörer

Antalet sunda hus skall öka

räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-Den försom egen
eller tillmarkarbeten byggherren skall arbetena utförs enligtattse
bestämmelserna bygglagstiftningen.i plan- och bestämmelserDessa
gäller bl.a. såsom säkerhet i händelseolika tekniska egenskapskrav av
brand, skydd till hygien, hälsa och miljö, säkerhet vidmed hänsyn

användbarhet medanvändning tillgänglighet och församt personer
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Föreskrifterna anslutersom
till detlagstiftningen saknar preciseringar gäller egenskapernär som
kärmetecknar s.k. sunda hus. bygg- och fastighetsbranschenFör att
skall hus ochkunna för bygga sunda för åtgärda bristerta att attansvar
i befintlig formulerasbebyggelse behöver kriterier för de egenskaper

kännetecknar sådana hus. första mål hus bör öka iVårt sundaär attsom
antal både ombyggnad bostäder.i samband med och Som ettny- av av
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delmålen för uppnå vi kriterier bördetta mål sunda husföratt attanser
utvecklas. grundläggande för sådanaEn inriktning kriterier sådantär att
byggmaterial skall handanvändas i första inte hälsofarligasom avger
änmen.

Andra delmål inom för inriktningen få till stånd sunda husattramen
funktionskrav och emissionskrav bör utvecklas för byggnader ochär att

byggmaterial i utsträckning i dag stimulerar till förbätt-större änsom
ringar befintligti byggnadsbestånd i nyproduktion.och till-För att en
fredsställande inomhusluñkvalitet kunnaskall erhållas det vidareär

bristfälligangeläget fuktigaventilation, byggnader högaatt samt
radonhalter åtgärdas så gällande efterlevs. Information, eko-att normer
nomiska styrmedel tillämpning relevanta lagars regelverk desamt ärav
viktigaste verktygen för detta arbete. åtgärda bristande inom-För att
husmiljöer bör därför Stimulansbidrag användas för främja åtgärderatt
främst i bams inomhusmiljöer skolor och förskolor. Ytterligaresom
delmål byggmaterial hälsofarliga inte börär att ämnensom avger
användas. Radonhalter bakgrundenbör den redovisas vid hus-mot
köp/försäljning.

Berörda myndigheter och organisationer bör utveckla förprogram
minska förekomsten hälsorisker i inomhusmiljöer, såväl iatt av sam-

band med nybyggnation befintligai det byggnadsbeståndet. I ettsom
sådant bör ingå utveckla funktionskravsådana och kriterier föratt
byggnader och byggmaterial tillbidrar exponering för hälso-attsom
farliga från byggmaterial andra riskfaktoreroch brist-ämnen t.ex.som
fällig ventilation, fukt, minskar.buller och radon

Kunskaper brister inomhusmiljön skall ökaiom

För öka kunskaperna förebyggaoch viljan och undanröja brister iatt att
inomhusmiljön, andra det fortsattavårt mål, angeläget medär ärsom
satsningar information opinionsbildning.på och Sådan information bör
riktas till både allmänheten/boende ochoch bygg- fastighetsbranschen.
Väl informerade och fastighetsägareengagerade hyresgäster och är en
förutsättning för goda inomhusmiljöer skall kunna och bibe-skapasatt
hållas. omfattande bildningsarbete och utvecklingsarbete hos bygg-Ett
herrar, producenter, fastighetsbolag mil. krävs för insiktenökaatt om
vilka förutsättningar behövs för skapa bibehållaoch godaattsom
inomhusmiljöer.

Vidare behövs forskning för öka kunskaperna hälsorisker iatt om
inomhusmiljöer för öka kunskaperna vad känneteck-samt att om som

hus.sunda Sådan forskning berör olika discipliner medicin,nar som
kemi, teknik och beteendevetenskap.
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väljaför människorförbättra möjligheternaFör ett suntattatt
avseende sådanamiljödeklareras med påboende också bostäderbör

miljödeklaration innebär i sigegenskaper kan påverka hälsan. Ensom
bullemivåeromfatta radonhalt,kunskapsinstrument och kan t.ex.ett

och ventilation.
forsknings- och utvecklingsbehovsärskildaangeläget deDet är att

hälsorisker i inomhusmiljöfinns för öka kunskaperna samtatt omsom
friska sjukakaraktäriserar respektiveför öka förståelsen för vadatt som

ochsamordnat infonnations-fortlöpande,hus preciseras. Ett
och öka viljan åtgärdakunskaputbildningsarbete i syñe sprida attatt

brister bör bedrivas.

minskarökning skallförExponeringen passiv

ochtillfredsställande i dagefterlevs inteTobakslagens intentioner
rökning i olika miljöer.för passiv Före-alltför många exponeras
minskas skärpningdärförkomsten passiv rökning bör genom en avav

utvecklas undertobakslagen och dess tillämpning. Detta närmare
avsnittet Tobak i kapitel 9.2.om

miljö6.3 Yttre

ochBakgrund, nuläge6.3.1 prognos

Inledning

stömings-från bullersynpunktTillgången frisk luft,till friskt vatten, en
möjligt fri från häl-detfri boendemiljö och föda så långt är ären som

organiskasvårnedbrytbaratungmetaller ochsofarliga smittämnen,
angelägna fakto-dehälsa någrakan skada vårämnen är mestavsom

folkhälsan.påverkan påverka för i den miljönsatt yttrererna

Förekomst riskfaktorerav

kan påverkanegativtBland den faktorer i miljönmängdstora som
särskiltSOU 1996:124människors hälsa har Miljöhälsoutredningen

svårnedbrytbarabuller ochlyft fram riskfaktorer i och luñ samtvatten
i miljön.ämnen
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Vatten

Tillgången dricksvattentill i god, det finnsSverige fortfarandeär men
del problem med vattenkvaliteten. Mikrobiella föroreningar ien

dricksvatten förekommer i viss omfattning med utbrott ochav mag-
tarmsjukdomar följd. nitrathalterFörhöjda i jordbruksbygder samtsom
radon borradei brunnar andra exempel på hälsorisker. radon-Högaär
halter främstfinns i bergsborrade brunnar. Vårt dricksvatten kan också

bärare kemiska dels i form föroreningarolika ärrmen,vara en av av
dels formi naturligt förekommande kan uppträda iämnensamt av som

förhöjda halter i försurade områden. Cirka miljoner gles-1,3t.ex.
bygdsboende och miljoner fritidsboende1,2 har frånvattenpersoner
enskilda brunnar. har uppskattats 25 de enskildaDet att procentca av
brunnama i glesbygdsboende har Vattenkvalitet ären som
otillfredsställande. vanligaste problemen förhöjda halterDe nitrat,är av

radon.nitrit, mikroorganismer, fluorid eller Under åren 1992-97
registrerades i Sverige 26 utbrott smittsamma sjukdomarstörre av
orsakade utbrottkommunalt och från enskilda brunnar.13vattenav
Cirka insjuknade3 000 årligen grund smitt-pårapporteraspersoner av
spridning via sannoliktMörkertalet främst det gällerär närvatten. stort
mindre utbrott och smitta från enskilda brunnar.

Luft

Tillgången till frisk luft väsentlig bety-är naturresurs är storen som av
delse för folkhälsan. betonadeMiljöhälsoutredningen de tvåatt stora
globala miljöhoten koldioxid från förbränningutsläppen fos-är av av
sila bränslen, växthuseffekten,upphov till och utsläppensom ger av
främst freoner, skyddandepåskyndar uttunningen detsom av ozon-
skiktet. Hälsoriskerna med dockluftföroreningar i högsta gradär ett
tätortsproblem med lokala källor trafiken, energiförsörj-många som
ning, uppvärmning verksamhet.och industriell Vedeldning är en annan
viktig källa till i luften. Kvävedioxid,hälsofarliga föroreningar ozon,
partiklar och olika cancerframkallande kolväten föroreningar iär
utomhusluften Miljöhälsoutredningen lyfte fram de mestsom som
betydelsefulla.

Ozon bildas i storskaliga atmosfäriska från kväveoxiderprocesser
och kolväten och halterna i vårt land härrör till delen frånstörsta
utländska intekällor. Förhöjda ozonhalter utpräglat storstads-är ett
problem. halter i samband med förorenad luft frånHöga uppmäts att

z SOU Betänkande1995:45. Grundvattenskydd. Grundvattenutredningen.av
Stockholm 1995.
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kontinenten driver in SkördeskadorSverige. följdtillöver av ozon-
påverkan växtligheten välkänd effektpå främst Sverige.i södraär en
Ozonbildningen under sommarhalvåret följdutbredd tillär mest av
högre solstrålning.

Partiklar orsak till luftvägsbesvär. finnsPartiklar i luf-är en annan
och har till del bildats förbränningsprocesser och meka-ten stor genom

niska Partiklama kan bärare farliga ämnen.processer. vara av
Cancerframkallande luftföroreningar, främst olika former kol-av

bildas förbränningvid utsläppen blir högreoch för-väten, sämre
brärmingseñektiviteten källorna tillDe utsläppstörsta av cancer-
framkallande vedförbränningluftföroreningar och dieselburenär väg-
trañk inklusive delararbetsmaskiner. vissa Norrland kommerI storaav
delar de skadliga luftföroreningarna från Vedeldning. räknarManav
med fjärdedel Sveriges samlade utsläpp flyktiga organiskaatt en av av

UtsläppV OC kommer från Vedeldning. från Vedeldning bidrarämnen
också till marknära bildas.att ozon

Det marknära har i genomsnitt ökat med i10ozonet procentca
Europa under de halter10 åren. kvävedioxid ochDesenaste av ozon
där hälsoeffekter har påvisats överskrids periodvis och halterna av
vissa cancerframkallande kolväten ligger de medicinska riktvär-över
desnivåer föreslagits för miljömedicin.Institutetsom av

Buller

De källorna till bullerstömingar trafiken, störandestörsta är grannar
och buller från olika tekniska installationer i byggnader t.ex.som
fläktmotorer och ventilationssystem.

Naturvårdsverket beräknar ungefär miljoner1,5 märmiskor i lan-att
det för bullemivåer från trafiken utanför sin bostad översti-utsätts som

dBA, vilket för buller55 det långsiktiga målet utomhus. Andelenärger
exponerade denna nivå tidigare varithar tacköver större, men vare
olika bullersaneringsåtgärder och placering genomfartslederstoraav
utanför har andelen minskat.tätortema

Buller från och nattklubbar och buller från verkstäder,restauranger
industrier och byggarbetsplatser upphov till betydande störningar.ger
Kontinuerligt lågfrekvent ljud från verksamheter utanför bostaden kan
också problem boendemiljön. ljudnivåeri Höga för besökareutgöra ett

konserter och diskotek leda till skador Bullerkan på hörseln.t.ex. ärav
också arbetsmiljöfråga.storen
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Svåmedbrjytbara ämnen

produkter och därsprids i miljön huvudsakligenMetaller genom varor
mark och Metyl-följd försurningde ingår, eller vatten.avsom en av

främst gädda,och i insjöfisk,kvicksilverhaltema i fet ostkustfisk gös,
eller kvinnorgravida ammandelake, och högaabborre så samtär att

helt bör frånskaffa barn avståplanerarkvinnor ätaattatt snartsom
grundsituationen har förvärrats påTrendendessa fiskarter. är att av

uppskattadeMiljöhälsoutredningenförsumingen.den pågående att
befolkning insjöfisk gång ilandetsmindre 5 äterän procent enav

fiskhöga i denkvicksilverhaltemaveckan eller oftare. Om är som
avseende fos-säkerhetsmarginalema smådenna konsumerar ärgrupp

spannmål höga och liggersvensktterskador. Kadmiumhaltema i näraär
uppstå.de nivåer hälsoeffekter kandär

hälsorisker klorerade ochocherfarenheterna de miljö-Trots somav
allt utsträckninghar iföreningar för med sig,bromerade störreman

föreningar flamskydds-börjat och använda bromeradeframställa som
utrustning. kan uppskattaelektronisk Manmedel i textilier och attt.ex.

ökandebl.a. grund deti varje hem, pådet finns 1/2 kg dessa avavca
bro-kan förekomstentrendantalet hemdatorer. Den attse, avman nu

bröstmjölk, mycket allvarlig.merade ökar iflamskyddsmedel är

på befolkningEffekter hälsan ñr individ och

Vatten

bl.a. bakterier, virus ellerorsakastarmsjukdomar kanMag- och av
Under åren 1992-97spridas via avloppsvattnet.parasiter. kanDessa

smittsamma sjukdomarutbrottregistrerades i Sverige 26 större av
från brunnar.utbrott enskildaorsakade kommunalt och 13vattenav

undersöktutländska, harochflertal studier, både svenskaEtt vat-
kärlsjukdomar.hjärt- ochbetydelse för förekomsttenkvalitetens av

skyddsfaktor hjärt- ochMycket i för hårttalar dag är motatt vatten en
mängder kalcium ochkärlsjukdom. innehållerHårt störrevatten mag-

Sverigeoch delarnade södranesium mjukt iVatten östraän vatten. av
Miljöhälso-övriga områden.tenderar ha högre hårdhetsgrad änatt en
med mjuktbor i områdenutredningen beräknar 35-55 procentatt ca

tillKalcium eller magnesium bidrar 95 vattnetsprocentvatten. av
börjandricksvattnet imagnesiumhalten ihårdhetsgrad. höjdesI Umeå

Hjärtinfarktsdödligheten hosfrån mg/l till mg/l.1980-talet l 7 yngreav
jämfört medunder 1980-taletminskade markanti Umeåmän en

oförändrad Vattenkvalitet. Dettahañkontrollgrupp i Stockholm, som
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för tidigmagnesium död iskulle kunna för kan skyddatala motatt
hjärtinfarkt.

dettidigare främst hälsorisk dåRadon i har ansettsvatten vara en
inomhusluft vilket risk-bostadenstillskott till radonhalten i är enger

bedömningar kan förtäringfaktor för lungcancer. Enligt även avnya
hälsorisk. Enligt beräkningarradonhaltigt Statensvatten avvara en

cancerfall årradon i dricksvatten 35-75strålskyddsinstitut orsakar per
lungcancerfall orsakasi Sverige. flesta dessaDe är som avav

radonhaltiga Förtäring beräknasinandning radon från det vattnet. geav
mag-tarmkanalen.fall iupphov till 10-20 av cancer

Luft

riskfaktorema för påverkan på luñvägama kväve-viktigasteDe är
Kvävedioxid den kväveoxid hardioxid, och partiklar. är somozon

från hälsosynpunkt. Debetydelse ärstörst mest utsatta grupperna
Känsliga ochsärskilt storstäder. bl.a. barnboende i ärtätorter, grupper

kontaktytaluftvägarna har kvmastmatiker. och ca 100Lungan storen
fördärför lungorna kritisktomgivningen och är ettmot organ

med luñvägar,sjuklighet. små såsom barn,miljörelaterad Hos personer
fastnar därför partildar i luftvägama.

exponering akut luftvägs-effekt uppträdde vid låg ökadEn varsom
kan upprepad exponeringreaktion. astmatiker och för barnFör vara

omfattadestudie fannssärskilt svensk 43I tätortersomenogynnsam.
från luftvägama känsligarapporterade hossamband mellan symtomett

kvävedioxidhalten. meddagliga variationer i Personerochpersoner
få och iökad för besvär iallergisk löper risk tätortattastma meren

luft."vistelse itrañkmiljö jämfört med renare
luftvägssjuk-medsärskilt känsligaGrupper är är personersom

lungfunktion hos ochNedsatt barndomar, astmatiker och barn. vuxna
med omfat-partikelkoncentration. områdentill Ihar kunnat relateras

tillproblem relateradesmåskalig Vedeldning finnstande är par-som
mycket dieseltrafik,med såsomtiklar. gäller också i områdenDet t.ex.

13 urban miljö KänsligasvenskForsberg m.fl. LuftföroreningarB i perso-
svavel-för kvävedioxiddygnsmedelvärdenlujivägssymtom relation tilliners
hälso-för miljö- ochluftfuktighet. Institutionendioxid, ochsot, temperatur

skydd, Umeå Universitet 1992.
" and dose of allergensN02 lowStrand m.fl. RepeatedV toexposure

annualSoc, 8-11enhances asthmatic reaction Respir meetingthe late Eur
lateimmediate andm.fl. Effects of N021996. Stand Vsept exposure on

Careasthma. Critin subjects with Am J Respirinhaled allergenstoresponse
Med l994;149: 154.A
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vid fárjeterminaler. harflera studier funnit dagligaI variationerattman
i partikelkoncentration i utomhusluften relaterade till ökad död-är en
lighet under dag eller efterföljande dagar. Vidare har sambandsamma
hittats hos främst astmatiska barn mellan årsmedelvärden inand-av

hosta.ningsbara partiklar och förekomst bronkit och kronisk Luft-av
föroreningarna i landets uppskattas orsaka lungcancer-100tätorter ca
fall år.per

Buller

Buller kanske den miljöfaktor berör antal människor.är störstsom
Bullerstömingar, störd och störd rekreation, kan påtagligtsömnt.ex.
försämra livskvaliteten. Utifrån frånresultat flera olika besvärsstudier
uppskattas ungefär landets befolkning5-10 mycketprocent av vara
störda trafiken och ungefär mycket2-6 störda bullerprocentav vara av
från grannar.

När människor för buller den vanligaste reaktionenutsätts är en
känsla obehag. kan bl.a.Buller orsaka stressreaktioner, trötthet,av
irritation, blodtrycksförändringar, sömnstörningar hörselskador.och
Särskilt störande sådant ljud inte kan påverka, ljudär t.ex.som man
från eller trafik. Karaktären ljudet har betydelsepå för hur vigrannar
uppfattar bullerstöming. Flera studier yrkesmässigt exponerandeen av
tyder buller kan riskfaktorpå för högt blodtryck. under-Enatt vara en
sökning genomförts Miljömedicinska enheten vid Stockholmssom av
läns landsting visar de bodde flygplatsen Arlanda, mednärmastatt som
bullemivåer dBA, oftare andra55 rapporterade läkardiagnosti-över än

högt blodtryck.serat

Svåmedbwtbara ämnen

En potentiell risk för hälsan, påverkan immunförsvarpåt.ex. genom
och hormonsystem, reproduktionsstömingar, njurskador, skador på

och upplagringen svâmedbrytbara inervsystem är ämnencancer, av
miljön och i människokroppen. kan handla tungmetallerDet om som
kadmium och kvicksilver olika klorerade eller bromeradesamt orga-
niska tydliga effekter folketsNågra på svenska hälsaämnen. som en
följd exponering för i dagdessa kan i praktiken inteämnenav ses men
vi ligger mycket de nivåer hälsoeffekter befarasdär kunna uppstånära

deoch potentiella effekterna allvarliga.mycketär

15Camner mfl. Partiklar Hälsoqøêkter.P omgivningslufien Naturvårdsver-i -
kets Rapport 4016, 1992.
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tungmetal-hälsorisker främstmedmetaller förknippasDe ärsom
bly. stabila organiskaoch Dekvicksilver, kadmium ärrmcnlema som

varit PCB,tilldragit sig intresse harfrån främst harhälsosynpunkt
flamskyddsmedel och ftalater enbromerade ämnendioxiner, grupp av

andra, främstantali plaster. Ettanvänds mjukgörare stortsomsom
potentielltintresseocksåorganiskaolika klorerade ämnen, är somav

hälsofarliga.
reproduktionsstömingarimmunförsvar ärpåverkanCancer, samt

organiskakloreradeexponering förföljdhälsoeffekter tillkritiska av
kan uppkomma. Vissaförgiñningssymptommiljögifter. Akuta orga-

under-hormonliknande egenskaper. Iuppvisatniska miljögiñer har en
frånutgående vattenflödetSverige detvästkusten isökning på ettav

harhushållsavlopphuvudsakligenreningsverk typemottar avensom
vadgånger högre45i mängdersyntetiskt påvisats änäröstrogen som

effekter fisk.fåförsig behövastidigare visat östrogenaattsom
fostersvåmedbrytbaraexponeringkänsliga för ärSärskilt änmenav

fiskmycketñskarfamiljerKustbefolkning och äräteroch barn. ensom
näringskedjanacktmiuleras igrundriskgrupp påspeciell ämnenaattav

kanmycket vilt i kostenharFamiljerspeciellt fet fisk.hos fisk, som
viltet,ackumuleras idessabli på grundockså änmenattutsatta spe-av

deponier ochi anslutning tillbosattaciellt i inälvor. Människor ärsom
ackumuleringdrabbas lokalocksåföroreningskällor kanindustriella av

läckage.eller effekter av

och möjlighetorsakerKunskap6.3.2 attom

påverka

Vatten

Åtgärder harrenhållningavlopp ochVattenförsörjning,beträffande
hälsa.folketsför svenska Rentbetydelsevarit myckethistoriskt storav

medlandsbygden och i städernabåde pålänge problemvatten ettvar
verksamheter. Iförorenandeochfrån avlopprisker för föroreningstora
avloppssystemvattenledningar ochutvecklingenSverige gjorde av
1800-talet ochUnderi städerna.hälsoläget, främstunderverk för

förorenatminskade risker förlett tilldjupborrade brunnarharsenare
Sverigelandsbygden.vattenverk och påi städernasgrundvatten både

hälftenungefärVattenförsörjning ochutbyggd kommunalhar väl aven
Skyddsområ-särskildaskyddade inomvattentäktemade kommunala är

dekontroll enligtgenomgården. kommunalaDet vattnet noggrannen
Livsmedelsverket.krav fastställtssom av
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Enskilda brunnar har inte kontroll och rening det kom-samma som
munala Försurad nederbörd påverkar sjöamas och grundvatt-vattnet.

kemiska sammansättning därmed förhöjdaoch kan upphov tillnets ge
halter skadliga Markanvändning för jordbruk,metaller. skogsbrukav
och i formtätbebyggelse kan till föroreningar bakterier,leda kväve-av
ñroreningar, oljespill bekämpningsmedelsrester.och

Utbrott kommunala anläggningarVattenburen smitta i beror oftaav
på felkopplingar och andra tekniska brister medfört avlopps-attsom

in deli dricksvattensystemet. En det kommunalavatten tränger stor av
avloppssystemet behovoch i landet i bytas på grundärvatten- att utav

försvagning ålder.av genom

Luf

Införandet med katalysatorerobligatorisk avgasrening på bilar harav
blivitinneburit Dieselbilarna har mycket bättreavsevärtrenare avgaser.

under de bensinbilamas avgasrening har utvecklatsåren,senaste men
Samtidigti positiv riktning. reningsteknikensnabbare harännu som

vilket innebärförbättrats har dock trafikmängden ökat luñkvalitetenatt
i önskvärd utsträckning.våra inte har förbättrats itätorter

minskat kraftigtUtsläppen från industrin har under de senaste
decennierna, reningsteknik enlighettack högre krav på i med mil-vare
jöskyddslagen miljöbalken allmänt ökad medvetenhetnu samt en om
miljöfrågor hos industrin och konsumenter.

Trots mycket har gjorts för minska utsläppen luftför-att att av
oreningar halterna partiklarkvävedioxid, och cancerfram-är av ozon,
kallande fortfarande längre gåendeså höga åtgärder behövs.ämnen att
När det gäller partiklar cancerframkallandeoch åtgärderämnen är
beträffande vedförbränning och dieseldrivna fordon angelägna.mest
Vidare har partiklar och cancerframkallande från slitageämnen av
bildäck uppmärksammats kvävedioxidpå tid. Den män-senare som
niskor för härrör delen från trafiken.till Förstörsta attexponeras
minska ozonhaltema det nödvändigt med brett internationelltär ett
samarbete.

Buller

Bullerexponeringen från trafiken minskat, bl.a.har grundpå attav
många trafikleder har förlagts utanför buller-större tätorterna samt att
isolerande åtgärder i form och bullerplankbullervallar har utförts.av
Förändrade levnadsvanor och ökade krav på stömingsfri boende-en
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miljö i ljudisolering i bostädernamedför och ljudklimatbristeratt
särskiltuppmärksammas. Exempel på lågfrekvent buller,ett som upp-

märksammats tid, det förorsakas kompressorer ochpå är som avsenare
fläktar. lågfrekvent buller i boendemiljön har ökat påExponeringen för

Buller frånfler installationer. störandegrund tekniska ärgrannarav
trafiken.lika buller frånproblemnästan ett stort som

för kraven i byggreglema förByggherren/beställaren har attansvar
har orsakagod ljudisolering efterlevs. och inteVar ett atten ansvaren

efterfrågar boendebuller för sina Många ochstörande ett tystgrannar.
bullerisolering prioriterasofta mycket högt.det har visat sig bra Iatt en

undersökt människorsenkätstudie från Byggforskningsrådet, där man
bostaden, visades debetalningsvilja bullerisolering irörande att som

villiga betalapå enkäten i genomsnitt 6,5att procentsvarat var av
ljudisolering i bostaden.hyreskostnaden för fåatt extra

Svårnedbrytbara ämnen

och andra punktkällor har minskatUtsläppen metaller från industrierav
decennierna. det minskade ned-med under de Trots90 senasteprocent

fortfarande ackumulering metaller i miljön.fallet metaller sker en avav
nedfall via luften gränsöverskridande luft-Detta beror sannolikt på av

metallerföroreningar användningen i och produkterattsamt av varor
betydelse för metallers rörlighethar ökat. Vidare försumingenhar stor

beräknas ökai miljön. Kadmiumhalten i åkermark med 0,2 procentca
användningen fosforgöd-varje orsaken till detår. Främsta är av

luften. Exponeringen för bly har minskatningsmedel nedfall frånsamt
inte kunnapåtagligt grund blyad bensin används. Förpå attatt nuav

det nödvändigt med inter-minska exponeringen från dagens nivå är ett
nationellt samarbete.

geografiskt ojämn ochSpridningen svårnedbrytbara ärämnenav
ofta tillverkningsprocesser ochberoende på olika ägt var upp-rumvar

Urlakningen från deponierlag respektive finns.och deponier funnits
naturliga barriärer slås för-eller förorenad kanmark förvärras ut avom

från avloppsreningsverk i jord-sumingen. användning slamGenom av
Även hushållensjordbruksmark.bruket kan kemikalier spridas över

till svårnedbrytbara, farligakemikalieanvändning kan bidra ämnenatt
sprids i miljön.

i olika produkter. BromeradeFlamskyddsmedel blir allt vanligare
i ökande omfattning i bröst-från flamskyddsmedel påvisasämnen nu

allvarligt denna trend och vidtamjölk. finns all anledningDet att se
de åtgärder möjliga för bryta den.är attsom
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6.3.3 mål ochBefintliga strategier

denI miljöpolitiska förpropositionen, Miljö hållbart Sverige prop.ett
1997/98: 145 övergripande miljökvalitetsmål vägledning15anges som
för landets miljöpolitik. Miljömålskommitténdirektivet tillI attanges
Miljöhälsoutredningens handlingsprogrambetänkande och det med mål
och Miliöhälsoutredningen föreslog skallsom
beaktas i genomförandet de miljökvalitetsmålen.15av

Vatten

de 1997/98:l45I nationella miljömålens mål förprop. giñfrinya
miljö framförs "Miljön skall iii frånså och metallerämnenatt vara

skapats i eller utvunnits samhället och kan hota män-som av som
niskors eller biologiska mångfalden.hälsa den Halterna ämnenav som
förekommer naturligt i miljön skall bakgrundsnivåema. Hal-näravara

naturfrämmande skall noll. Miljnäraämnenterna varaav
ningen övergripande mål skallföreslog Ingen bli sjukett att vattenav
från eller enskilda vattentäkter.allmänna anläggningar Miljöhälsout-

kommunerna bör vidmakthållaredningen konstaterar den långsik-att
tiga underhåll, renovering och utbyteplaneringen för ochvatten-av

ochliksom för utbildning tekniska åtgärderavloppsanläggningar för att
vattenverken.minska för smittspridning frånrisken

Luft

de frisk luft framgårI nationella miljömålens mål för Luftenattnya
skall djur,så människors hälsa och kulturvär-växtersamtattvara ren
den inte skadas. luftföroreningar överskrider inte fast-Halterna av
ställda lågrislmivåer överkänslighet ochför allergi eller sjuk-cancer,
domar i luñvägama 1997/98: sammanfattningenprop. 145. I av rege-
ringens proposition 1997/98:56 transportpolitik för hållbarom en
utveckling, framhålls skalltransportpolitiken bidra till socialt,att en
kulturellt, ekonomiskt ekologiskt hållbaroch utveckling. propositio-I

förs det fram skall använda ekonomiska styrmedel föratt attnen man
uppnå de transportpolitiska målen. Naturvårdsverket nyligenhar före-
slagit regeringen kraven på alla husägare eldar med ved skallatt som
skärpas.
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Buller

deI miljömålen delmål börföljande gälla: Trafikbullret iattnya anges
bör minska det underskrider gällandeså riktvärden. dentätorter Iatt

handlingsplan riksdagenbuller år 1994 detär över-mot antogssom av
gripande målet bullerstömingama i samhället skall begränsas kraf-att
tigt avseende såväl ljudnivåernas höjd människorantaletsom som

för buller. byggherre/beställare har för kravenEn iutsätts attansvar
byggreglema på god ljudisolering infrias i hus. Arbetsmarknads-nya
åtgärder kan minska bullerbelastningenanvändas för buller-att genom
vallar och andra skyddsåtgärder. Sedan januari 1999 gäller1 strängare
byggregler för bullerdärnpning nybyggnad.vid helt klassnings-Ett nytt

skall för kunnaockså införas lättare beskriva hur god ljud-system att
isolering bostad har jämfört med andra bostäder.en

Miljöhälsoutredningen föreslog övergripande mål Buller-attsom
störningarna i samhället skall kraftigt begränsas. miljökvalitets-Som
mål föreslogs Bullemivåer i bör understiga dBA55tätorteratt som
ekvivalent ljudnivå utomhus och 30 dBA ekvivalent ljudnivåsom
inomhus. Dessa värden Naturvårdsverkets mål för bullermotsvarar
utomhus och Socialstyrelsens riktvärde för buller inomhus.

Svårnedbrytbara ämnen

I de nationella miljömålens mål för giñfri framförsmiljö attnya
Miljön frånskall så fri och metaller skapats i ellerämnenvara som
utvunnits samhället och kan hota människors hälsa eller denav som
biologiska mångfalden. Halterna förekommer naturligt iänmenav som
miljön skall bakgrundsnivåema. Halterna naturfrämmandenäravara av

skall noll. För nå dessa mål föreslås bl.a. allämnen nära att attvara
användning bly avvecklas, användningen kvicksilver inomattav av
kloralkaliindustrin avvecklas år 2010 och användningenattsenast av
kvicksilver i avvecklas Vidare föreslåsövrigt år 2000. PCB-haltigtatt
material i samhället kartläggas och så långt möjligt omhän-skall som
dertas, flamskyddsmedelanvändningen bromerade begränsasatt av

andraall användning ftalater och mjukgörare med skadligasamt att av
eller misstänkt miljöeffekter avvecklas frivilligskadliga hälso- eller på

Miljöhälsoutredningen föreslog miljökvalitetsmål Haltenväg. attsom
miljöföroreningar föda minska till nivå kostrekom-i skall därav en

mendationer inte Vidare föreslogs långsiktiga målnödvändiga. påär
kvicksilverhalt färskvikt, kadmiumhalti fisk mg/kg i spannmål0,2
0,1 klorerade föroreningarmg/kg indikator på TCDD-ekvi-samt som
valenter i fisk ng/kg fárskvilct. Regeringen har nyligen givit direktivl
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till kemikaliepolitikens riktlinjer kunnautredning hur skallen om
få bort och bio-omvandlas till konkreta syfte långlivadeåtgärder i att

slutfördackumulerande Utredningen skallfrån marknaden.ämnen vara
i januari 2000.

Mål och strategier6.3.4

Mål

Hälsofarliga luftföroreningar skall minska

förbättras fler väljer åka kollek-Kollektivtrafiken skall så att att0
tivt.

påvedparmor och Vedeldning skall höjas.Kraven0
och avgasrening skall utvecklas liksomfordonsbränslenNya0

alternativa energikällor.

skallHälsofarliga svåmedbrytbara minskaämnen

börAnvändningen de hälsofarligaste svåmedbrytbara ämnena0 av
avvecklas helt.

skall kartläggas.Skadliga förekomst i samhälletämnens0
förorenade skadliga skallOmråden ämnenär0 av saneras.som

för buller skall minskaExponeringen

trafik skall utvecklas.Tystare0
bullerisolering byggnader skall höjas.påKraven0 av

Inledande synpunkter

Sverigehälsosituation har i beror till del påDen relativt goda vi stor att
ambitionsnivå det gäller före-vi sedan haft höglänge har när atten

upprätthålla den högabygga och undanröja hälsorisker i miljön. Att
tillgången till frisktambitionsnivån det gäller vatten,när tryggaatt

tillgångfrisk stömingsfri boendemiljöluft, från bullersynpunkt samten
till möjligt ñi från smittämnen,föda långt detså är är tungne-en som
taller kan skada vår hälsa,och svårnedbrytbara organiska ärämnen som

god folkhälsonivå skall kunnabasal förutsättning för upprätt-atten en
hållas. problem det gäller hälso-Vi har i dag flera kvantitativt närstora
risker motiverar föri luft buller åtgärderbl.a. attvatten, samt som

svårnedbrytbara häl-minska människors exponering. Upplagringen av
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sofarliga potentiellt eftersomi miljön problem deämnen är stortett
liggerhälsoeffekter här så allvarliga och viaktuella denär är närasom

där effekterexponering bedöms kunna uppstå.
flera fall kunskapsbrister samband mellanI det inte miljö-är om

faktorer och sjuklighet begränsande. viktigaste begrän-Denärsom
sande faktom i samhälletför åtgärder kan ofta tröghet detnärvara en

attitydergäller vidta förändringar. tröghet beroende ochDenna äratt av
värderingar hos befolkning och beslutsfattare. Strategiska förprocesser

bättre förändringar bör därför identifieras.kunna åstadkomma Detatt
medbeteendevetenskapligockså forskning kring kun-angeläget hurär

exponeringskap hälsoeffekter till följd i miljön kan medverkaom av
till förändrade attityder och förändrade hos den enskilda indivi-vanor
den.

förDen kanske viktigaste förutsättningen vi skall kunna skapaatt
och bibehålla hälsosam fysisk miljö väl informerad, kunnigären en
och befolkning. Människor måste väl informerade ochengagerad vara

för val för sina levnadsvanor och kon-engagerade kunna degöraatt
påfrestningensumtionsvanor behövs för minska på miljön ochattsom

infonneradesin och andras hälsa. Vidare skapas ochegen genom enga-
tillverkningsindustrin och handelngerade märmiskor tryck påett att

tillhandahålla hälsovänliga produkter. därför mycketmiljö- och Det är
viktigt det bl.a. Agenda och i det lokalaarbete bedrivs inom 21att som
folkhälsoarbetet varaktig hemvist främst i defortsätter och ges en
kommunala och landstingskommunala förvaltningarna. Kommunernas
miljö- och hälsoskyddsförvaltningar har nyckelroll det gällernär atten
lokalt finns i miljö- och hälsoskyddslag-genomföra de intentioner som
stiftningen miljö- och hälsoskyddsarbetet enligtoch det strategiska
nationella mål.

mikrobiell förorening dricksvattenFör förebygga risker föratt av
måste vikt långsiktig planering för underhåll, renoveringläggas vidstor

avloppsanläggningar liksom vid åtgärder föroch utbyte ochvatten-av
minska från vattenverken.risken för smittspridningatt

utomhuslufthälsorisker föroreningar iDe på grund närmastsomav
och luftvägssjuk-aktuella allergi, lungcancer andraochär är astma
förbättra underlaget fördomar hjärt- och kärlsjukdomar. För attsamt

riskbedömning gränsvärdessättning fordras ytterligare studier bådeoch
akuta exponering för luftföroreningar,och långsiktiga effekterom av

särskilt kvävedioxid.rörande partiklar, ochozon
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Mål, aktörerochstrategier

Hälsofarliga skallluftföroreningar minska

Luftföroreningar orsakar luñvägarna besvärpåverkar ochcancer, ger
främst hos astmatiker och andra luftvägssjukdomar imedpersoner en
omfattning oacceptabelt hög. minska exponeringenFörär attsom av
hälsofarliga luftföroreningar behövs åtgärder främst inom områdena
trafik individuell vedeldning. kan bl.a. hår-och Detta uppnås genom
dare krav Vedeldning och kollektivtrafikenpå vedpannor och attgenom
förbättras och fler därigenom förmås kollektivt. Andra möjligaatt resa
delmål fler cykelvägar, ökad användning elfordon fler in-ochär av
fartsparkeringar utsträckning föri storstäderna. hög åtgärderI styrs att
genomföra dessa mål kommunala och regionala beslut.av

främsta långsiktiga delmålet sikt fullt införa teknikerDet påär att ut
innebär fordonsbränslen och avgasrening, dels möjliggördelssom nya

trafik fossila Teknikutvecklingoch energiproduktion bränslen.utan av
nödvändig.alternativa energikällor därförär

skallHälsofarliga svårnedbmtbara minskaämnen

förEftersom de potentiella effekterna exponering hälsofarliga svår-av
halten flamskyddsmedelnedbrytbara så allvarliga och ökarämnen är av

i prioritet minska exponeringenbröstmjölk bör det högsta attvara av
för spridningen därför starktsådana För minska börämnen. att ett ut-
ökat producenter och importörer det gäller kart-när atttasansvar av

miljön tänkbaralägga spridnings- och ackumuleringsmönster i samt
organismer.effekter människor och ekosystemen ochpå inom dess

känner ochAnvändningen svårnedbrytbara vi i dagämnen som somav
helt.har eller misstänks ha effekter människors hälsa bör avvecklaspå

Förekomsten misstänkta effekter vidarei samhället med börämnenav
kartläggas. det därtill sanering ske detSå långt möjligt bör närär en
gäller sådana ämnen.

effekterDet angeläget med ytterligare studier för undersökaär att av
olika då påverkan påsvâmedbrytbara exempelvis det gällerämnen,
immunologiska fortplantning, fosterut-mekanismer, hormonsystem,
veckling och cancerutveckling. målet minskning häl-För att avom en
sofarliga skall kunna krävs omfattandesvåmedbrytbara nås,ämnen ett
internationellt samarbete.
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bullerExponeringen för skall minska

Buller miljöstöming berör flestkanske den antal människor. Attär som
störd buller kan innebära krañig nedsättning livskvalite-vara av en av
och också till hörselskador. Bullerstömingamaupphov iten ge

samhället bör såväl avseende ljudnivåemasbegränsas höjd som av-
seende människor för buller.antalet Byggherrervbeställarenutsättssom
skall för kraven i byggreglema på god ljudisolering infriasta attansvar
i hus. Bullerbelastningen bör minska bullervallar andraochnya genom
skyddsåtgärder. Eftersom trafiken för del bullerstör-storsvarar en av
ningarna fråndet angeläget få ljudnivåema trafiken. Expone-är att ner
ringen för hörselskadliga ljudnivåer vid konserter böroch diskotek
också minskas.

6.4 Avslutande bedömning

Sveriges förhållandevis goda folkhälsotillstând beror till del påstor att
vi har lång tradition skydda människors hälsa från hälsorisker iatten

Åtgärdermiljön. inom hälsoskyddet, bostadshygien, ocht.ex. vatten-
avloppsförsörjning, livsmedel luftvård, har i historiskt perspek-och ett
tiv hatt förbetydelse svenska folkets hälsa medicinsk vårdstörre än
och behandling. viktigt slå vakt denna höga ambitions-Det är att om
nivå. finns det förAnnars risk tillbakagång för folkhälsan.en

Att bevaka den vi har bibehållshälsoskyddsnivå och hälso-att att
risker i miljön förebyggs undanröjs tilloch del förär stor ett ansvar
kommunerna, länsstyrelserna, landstingens miljömedicinska enheter
eller motsvarande de olika nationella tillsynsmyndighetema inomsamt
miljö- och hälsoskyddet.

från folkhälsosynpunktDe viktigaste fysiska miljöfaktorema utan-
för arbetslivet bedöms tillgången lufttill frisk såväl utomhusvara som
inomhus tillgång till livsmedel fria hälsofarligafrånärsamt som

Passiv rökning, radon, fuktiga och dåligt ventilerade bostäder,änmen.
skolor och förskolor faktorer påverkar vår hälsa omfattningiär som en

oacceptabelt hög. Förekomsten svåmedbrytbara iär ämnensom av
miljön och i föda, vissavår främst tungmetaller och organiska miljö-
gifter ackumuleras näringskedjori och i märmiskokroppen ärsom
potentiella hot folkhälsan. viktigaste målen i detta kapitelDe är,mot

Nationella folkhälsokommittén antaletdet, sunda hus ökar,attsom ser
exponeringen för passiv rökning minskar och förekomstenatt att av

hälsofarliga luftföroreningar hälsofarligaoch svåmedbrytbara ämnen
minskar.
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tillpassiv rökning relateratexponering förMålet minskad ärom
övergripandetobak och tillintresset för denåtgärderna för minskaatt

livsstils-förmed sårbarasolidariteten demstrategin öka äratt som
blir för demradonexponeringHälsoriskema vidrisker. större som

också röker.
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Rekreation7

Inledning1

förbetydelsevardagsmiljöer harmänniskorsStudier visar storatt
hälsa möjlighet tillvisat sigsärskiltstressnivåer och harDet att

människors förmågapåverkarrekreation i och grönområden attnatur-
stress därförsådana områdenåterhämta sig från Tillgången på är att

friskfaktorer i vardagen.betrakta som
återhämtning fråndet gällerhälsoeffekterLikartade positiva när

kultur-aktiviteter inomkreativitetoch för stimulans tillstress m.m. ger
ellerbilden, berättelsenoch ñitidsområdena. upplevelserDe som
ska-deltagande i andraseller vidmusiken kan vid skapandeegetge

tolka och förstå olikaförmågapande ökar den enskildes att samman-
och höja kon-tålahang och bearbetaförmåganäven trauman, stressatt

centrationsförmågan.
betydelse för rekrea-grönområdensI kapitlet behandlas ochnatur-

tillstimuleration, dvs. områden harde möjligheter sådana attsom
för såvälkoncentration och kreativitetåterhämtning från tillochstress

kultur-avsikt behandlakommitténsDet ävenär attunga som vuxna.
inriktning åter-och fritidsaktiviteters motsvarande betydelse. Vår är att

fritidenskulturens ochkomma i slutbetänkandet med analys aven
till detbetydelse och strategier i anslutning detta. Iför hälsan målsamt

ochhälsoeffektemaaktuella fokuserar vi helt påkapitlet natur-nu av
inom detta område.grönområden mål och strategiersamt anger

viktigaste analytiskavi deavslutande bedömningI summeraren
resultaten mål.och kapitlets viktigasteanger

1 Arbetsmiljörovdriñ på tiden. 1998. Horo-Se Vi driverBörtnes T.t.ex. nr
witz York. 1986. Moxnes P.J.M. syndromes. NewStress Aronson.response

Oslo. 1989.Hverdagens individ, organisasion.iangst gruppe og
ZHartig EnvironmentalGärling, In-Böök Garvill Olsson T. T.A,
fluences of Psychology. 37,psychological restoration. Scandinavian Journalon

378-393. 1996.pp.
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rekreation7.2 Grönområdens förbetydelse

Bakgrund, nuläge och7.2.1 prognos

Inledning

Undersökningar visar det viktigt stadens friytor och grön-är attatt
upplevelser harområden erbjuda spektrum människorkan ett somav

huvudkategorier.behov kvaliteter kan delas in i någraDeav. som avses
har sin tyngdpunkt i natunniljöer, andra harEtt dessapar av

miljöertyngdpunkten i Kvalitetema i olika högkulturellamer ger
grad stimulans rofyllda parkmiljöer och haroch återhämtning. Då natur

det möjlighetenpåverkan på människan gällernär attgynnsamen
det mellanåterhämta sig från kan råder sambandstress, anta att ettman

bland befolkningen ikvaliteter och hälsoläget området.områdesett
tyngdpunkten läggas på beskriva betydel-I avsnittet kommer att att

rofylldaåterhämtande främst parker, trädgårdar ochmiljöer,avsen
det finns utbudnaturområden. dock viktigtDet ävenär att ett av mer

kulturparker, klippta anlagdaintensiva dvs. parker med gräsmattor,
eftersom det visat sigrabatter, krattade gångar och harDetta attstatyer.

brett miljöer får människor gå oftare, vilket innebärutbudett att utav
dagsljusde därmed får motion, och tid i mil.grönaatt mermer mer

jöerf

grönområden återhämtandeFörekomst effektmedav

Bostadsområden

Människor i villor och radhus i mindre eller ibor tätorter störresom
återhäm-ytterområden de fall god tillgång tillhar i flestatätorters en

kan fritt ochtande grönområden, dvs. områden iströvasom man som
inte kräver och uppmärksamhet. Villa- ochständig vaksamhet

samtidigtradhusområden byggts har mindreefter år 1975 tomtersom
de ofta saknar eller naturområde i närheten. Förparkstörre ettsom en

betydandeflerfamiljshusen skillnaderna i tillgångär mer

3Grahn Stad Land Alnarp.parkers betydelse. 93. 1991.P. Om
Berggren-Bärring Grönstruhurens betydelse för använd-GrahnA-M P.

landskapsplanering, Alnarp.SLU, för 95:3. 1995.Inst Rapportningen.
5 bostadsområden, områden planeringen Boverket. Karlskrona.Om Gröna ise

Ulttma.1999. Bucht Public Parks Sweden, 1860-1960. Agraria 56. 1997.E. in
Grönstmkturens betydelse för använd-Berggren-Bärring GrahnA-M P.

för landskapsplanering, 95 Alnarp.SLU, Inst Rapport :3. 1995.ningen
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park-Inne i de centrala delarna utbudet ochärtätortemaav av
rekreationsområden äldreoña inte tillräckligt. I stadsdelar i de gamla
stadskämoma kvalitet.har parkerna ofta hög parkerDessa dockären
fâ, många till ofta kraftiggånger små och omgärdade trañk.rätt ytan av

ytterområden vanligen mindre trångtI det ochtätortemas är mer
stadsdelar från och 50-talenI 1940- parkerna många gångergrönt. är

och ljusa, med kanskeinslag många rosarium,stora arter, ettav en
fontän skulptur.och någon

Stadsdelar från och har mycket grönska,1960- 70-talen grön-men
områdena har inte blivit särskilt påkostade. De domineras ofta någonav
eller enskilda ochnågra klippt Områdena har dock godagräs.arter
kvaliteter ochdet gäller Irañkseparering parkerna och ljusa.när är stora

denI undersökningen rekreationsvanor visade det sigsenaste attav
1960- och 70-talens grönområden ligger högt i användning.

Stadsdelar från och har oña1980- 90-talen mindre grönska. harHär
nybyggnationen förtätningmånga gånger gällt på tidigare sparad mark.

relativtDe grönområden anlagts har blivit påkostade vad gällersom
artsammansättning Gårdarna och kvarteren från denna tid harm.m.
mindre bostadsområdenfriytor jämfört med från och 1970-talen.1940

ljus,Det den luñ och den rymd tidigare miljöer hade, har iställetsom
intimitet och detaljrikedom.ersatts av
brister finnerStörst på återhämtande miljöer vi i den inre stadens

kvarter och särskilt där varje enskild fastighet staket elleromges av
flesta byggdadessa områden under 1800-talet och framDe ärmurar. av

till 1920-talet. vissakan fastigheters gårdar ligga i skugga helaHär
dagarna. inte gårdar domineras asfalt, sopkärlDet ovanligt ochär att av
cykelställ och helt saknar träd och blommor.gräs,att man

Grönytor med olika åldersgrupperavseende och könpå

Undersökningar visar till tolv års ålder åldersgruppbarn denäratt upp
nyttjar stadens grönområden. Därnäst kommer tonåringar,mestsom

följt ålder.pensionärer mellan 65 och års Sedan kommer i75av vuxna
åldrarna skillnader i olika20-65 år med relativt små åldrar inom denna

Minst äldre år sist-utnyttjar 75 grönområden. De tvåstora övergrupp.
gamla,nämnda och riktigt vill enligt studiergruppema, vuxna nya vara

äri betydligt faktisktutsträckning vad deute större än
upplevdaNär det gäller kvinnor den bristen trygghet ipåär par-

kerna begränsande faktor och kvinnor denna orsak sju gångeren anger

6 Grahn Stadens grönområden. de används och vadP. Larsson C. Hur som
tilltalar Byggforslmingsiådet.besökarna. och Alnarp.SLU 1997.
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oftare de gamla, framför allt till-För riktigt detår,män. 75än över är
begränsar.gängligheten och räddtryggheten Bara det att attsom vara

inte hitta bänk vila på, kan gammal människa avstårgöraatt atten en
promenadfrån att ta en

rekreerande miljöEgen

Undersökningarna behov och preferenser boende ivisar attav vanor,
villor och radhus har försörjning återhämtandetämligen goden av
miljöer på håll. visar det sig enbart hälften deDäremotnära att av
boende i flerbostadshus den gårdenanvänder över-gemensamma
huvudtaget gårdar vid flerbostadshus inte användsunder år. Attett

planerade.beror dåligt Materialetsannolikt på de i allmänhet iäratt
genomförda undersökningar har hittills varit för begränsat för att man

skall föreligger skillnader ikunna undersöka det etniskanärmare om
preferenser utnyttjande gårdsmiljöer.och det gällernär avvanor

Studier har visat de helt saknar gård mycket lite iär uteatt egensom
grönområden och de har dålig gårdparker och ärnatur, att som en mer

i de helt saknar gård.och grönområden Deänute natur somsom egen
har de nöjda med, i ochbra gård, är grön-är mest ute naturen som
områden. förskolor,nyttjandemönster går igen studerarDetta när man

gården desto mindreskolor vårdinstitutioner.och Ju sämre är, är man
förskolegård eller gård vid äldre-överhuvudtaget. bra skolgård,Enute

relativt omfattande utevistelse, inteboende däremot upphov till enger
bara gården också i stadens parker, grönområden ochpå den utanegna
naturområden. gärdsmiljöema bety-betyder avgörandeDetta äratt av

för inte i gårdarnasdelse utevistelsens omfattning. så bristerDet är att
kvaliteter omfattande utevistelse på andrakompenseras med en mer

kvalitativaallmänna har såväl kvantitativaTvärtomgrönytor. stu-som
utevistelse idier visat bra gårdar leder till parker och grönom-att mer

grönområdenfler besök i urbanaråden. Generellt sker drygt 40 procent
patien-till vissahar bra gård. Ser utsatta grupper, somom man en man

detinom psykiatriska handlar 100den vården, än procent,ter om mer

7 A.a.
s A.a.
9 GrahnGrahn betydelse. Stad Land 93. Alnarp. 1991. P.P. parkersOm

vad tilltalarStadens grönområden de används ochLarsson C. Hur som
besökarna. Byggforskningsrådet. Alnarp.och 1997.SLU
° för landskapsplanering, 88:8.Grahn härd Guld vård SLU,P. Egen Inst-
Alnarp. 1988.
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siffran 400ligger på drygtboende inom äldreomsorgenoch för procent
besök.fler

. iboende 1960-nyttjandemönster gälleravvikelsen från dettaEnda
inte dedär utnyttjarflerbostadshusområden. Invånarnaoch -70-talens

inte nöjda dem.och de med Däremotmycket,specielltgårdarna äregna
flitigt.alldeles invid gårdarnaliggeranvänds grönområdende som

till närliggandesöker sigtlerfamiljshusonnrådenBoende i dessa gärna
parkersaknarfirms. Dedär dessaparker och naturområden, närasom

ställen. kanandra Manpåmedkompenserar inte detta uteatt vara mer
närliggandehar dedessa bostadsområdenisäga att par-nu uppvuxna

parkernagårdarnas roll eftersomtagitkerna och mycketi mångt över
formvarandra, barriärer iintillligger alldelesoch gårdarna utan av

avstånd.eller fysisktvägar

Etniska grupper

förnyttjande och preferenservad gällertill etniska olikheterSer man
invandraresignifikanta:dock intetendenser,finns det tvåmiljöeryttre

Östeuropa inföddaoch grönområdenoftare ifrån något ännatur-är ute
Mellan-Invandrare frånrelativt små.skillnadernasvenskar, ärmen

mindre i ochdäremotMedelhavsområdet grön-och är ute natur-östern
skillnadsig 20svenskar.områden infödda Det rör procentsän om ca

kalla års-uppkommer under dendifferenshela året. Dennaöversett
ellerlika mycketinvandrargrupperdessatiden. Under uteärsommaren

svenskar.inföddanågot änt.o.m. mer

Geografiska skillnader

tillgången allmäntdet gäller påbragenerelltSverige lägetI närsettär
Undersökningar visarbebyggelsen.tillgänglig natur-attnäranatur

andraoch underhelger,besöks påområden utanför semestrartätorten
detDåsällan under vardagar.debesöks ärlängre ledigheter. Däremot

besöks.grönområdenistället parker och nära som

vårdbehov.för äldre medUtemiljöns betydelseGrahn P.Ottosson stort
Alnarp. 1998.Stad Land 155.SLU,

12 vadde används ochgrönområden HurStadensGrahn C.P. Larsson som
Byggforskningsrådet. Alnarp. 1997.ochtilltalarbesökarna SLU

A.a.
14 ochBefolkning och arealCentralbyrån. 1990. iStatistiska T tätorterätorter

Stockholm 1991.9101. 1991.meddelanden 38 SMglesbygd Statistiska Na
förändringaroch1990MarkanvändningenStatistiska Centralbyrån. i tätorter
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Den allemansrättensvenska värdefull, inte minst jämlik-är ettur
hetsperspektiv. Allemansrätten flertaletmedverkar till människor påatt

relativt enkelt kan komma i allt för långasättett ut naturen utan trans-
porttider. I intensiva jordbruksområden och urbaniseradestörre
områden kan dock tiden och tillavståndet skogar, sjöar, stränderstörre
och andra naturområden bli kännbara.

Boende i i odlingsbygder har inte bara långt till allmänttätorter rena
tillgängliga naturområden, de har dessutom i allmänhet mindre areal
parkmark invånare jämfört med motsvarande i skogsbygdertätorterper

Tilloch mellanbygder. detta kommer den parkmark anlagtsatt som
under de sista 30-40 åren oña har dålig kvalitet och vanligtvis ligger på
tidigare åkermark. bristenPrognosen på allmänt tillgängligaär att
grönområden kommer förvärras på grund förtäming,att av genom
bebyggelse på rekreationsmark tidigare städerDessa ochsparats.som

landet.ligger i de expansiva delarnatätorter mest av

Skolan och förskolan

Förskolornas gårdar skiftandemycket kvalitet och generelltär settav
har förskolorna och skolorna i innerstaden små med mycket asfalt.ytor
Prognosen de gårdarna kommer nyttjas allt underär att attegna mer
överskådlig tid, personalminslmingar och mindre tillattgenom pengar

gjort utflykter till andra naturmiljöer allt svåraretransporter att genom-
föra. förskolorVissa har också helt ställt in utflykter säkerhetsskäl.av
Barnen således i tidigarehögre grad hänvisade till denär än än ute-

5miljö finns alldeles intill förskolan.som
För skolornas del läget inom antal kommuner betydligt ljusareär ett
det läge råder förskolorna. Skolornasför bristfälligaän utemiljösom

har uppmärksammats antal blandunder år andra organisatio-ett genom
Skolans och landskap",uterum Barnens visat på godanerna som

1980-1990. Statistiska meddelanden Na 14 SM 9201. 1992. Stockholm 1992.
Grahn P. StadensLarsson C. grönområden Hur de används vadoch som
tilltalar besökarna. SLU Byggforskningsrådet.och Alnarp. Grahn1997. P.
Sorte GJ. används parken LandHur Stad 39. Alnarp. 1985.nr
s Bucht E. iPersson B. Grönsmllctur städer och StadSLU. Landtätorter.

Alnarp.127. 1994. Grahn parkers betydelse.P. Om SLU. Stad Land 93.
Alnarp. 1991.
"i Grahn P. härd Guld värd förEgen SLU. landskapsplaneringInst 88:8.-
Alnarp. 1988. Grahn Mårtensson Lindblad NilssonB., EkmanP. A. Ute
på dagis Stad LandSLU. Alnarp. 1997. Grahn145. P. Om parkers bety-
delse. SLU. Stad Land Alnarp. 1991.93.
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skolgården påinsatserEngland. dessaMen ärexempel bl.a. från trots
asfaltyta."de flesta fortfarandehåll tomen

Äldre- handikappomsorgenoch

Äldre beroenderörlighetmed nedsattfunktionshindrade änäroch mer
vis-degällerDetsammahemmet.goda vistelseytorandra nära somav

det gäl-eller sjukhem.sjukhus Närperioderellerkortare längretas
förhållandena kraftigt. Däremellertidskiftaråldringsvårdler sjuk- och

fram till 1930-1800-talet ochfråninstitutionsmiljöemafinns de gamla
och trädgårdar. detparker Närofta ligger italet stora uppvuxnasom

till parkfrån byggnadertillgänglighetenoftamiljöer detgäller dessa är
byggdaålderdomshemservicehus ochsjukhem,brister. Sjukhus,som

utemiljöer." hållerdagotillfredsställande I nät-efter har klart ett1940
landet, dvs.byggasträdgårdar påterapeutiska öververk att uppav

minnesfunktio-exempelvisträningtillmöjlighetträdgårdar avsom ger
till kontemplation.möjlighetelleroch gerrygg somner, armar

samhälleindivid ochEffekter mr

Individen

hälsotill-utevistelse ochmellansambandpåtagligaStudier har visat
handgäller i förstahälsotillståndförskolebarn.stånd hos De som avses

infektionen grovmotorisk förmåga och koncentra-stressåkommor,
utevistelsepekar påstudiertyskafinnstionsstyrka. Det attäven som

allergi. påvi-studier harFlerafårfärre bamskulle kunna medföra att
motoriska fär-kvaliteter och denförskolegårdenssamband mellansat

gårdar."vistas på dessa Dethos barn ärdigheten och utvecklingen som

LandStadmiljö. SLU.barnetsbilderSkolgårdenLindholm G. vuxnas --
Alnarp. 1995.129. -

18 Äldres Stad Lanomgivning.och SLU.livGota Nordström M. näraM.
förGuld värd SLU. InsthärdGrahn P. Egen133. Alnarp. 1995. -

1988.landskapsplanering Alnarp.88:8.
19 sjukfrånvaro.utedagis hade lägrepåSöderström Blennow M. BarnM.
Läkartidningen 1670-1672.15, pp
2° Suppl 1997. Von2:SIIl4-7.350prevention. LancerMutius TowardsE.von

prevalenceIncreasingKeilDuhme U.Fritzsch H.Mutius Weiland S.K,
351,Leipzig, Germany. Lancerin Eastchildrenof fever andhay atopy among

9106, 862-866. 1998.pp
2 för barnsbetydning har dethvilkenoppveksttniüö:FysiskFjörtott ut-

Lind-Mårtensson,Grahn1998.idrottshögskole. 1997.vikling Norges
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klarlagt god lekmiljö inspirerart.ex. utomhus barnen tillatt fleren
lekar och därmed barnens motorik och koncentrationstör-typer attav

måga påverkas positivt. Vidare visar barngrupper i goda lekmiljöer
tecken på kunna hantera konflikter bättre eljest. visaratt Omvänt detän
sig förskolegârdar saknar naturavsnitt eller lummiga delaratt som av
trädgården har effekternegativa barnens koncentrationsförmâgapå och

utveckling.motoriska
data indikerarNya det kan finnas samband mellan möjligheteratt ett

till stressnivåer.rekreerande utevistelser under arbetstid och lägre
äldreForskning visar i högre grad beroendeän dags-att äryngre av

ljus för urkalkas.sin vitaminstatus och för skelettet inte skallatt
Motion också i högsta grad nödvändig för denär äldre befolkningen,

Ändårörlighet.för bibehållande muskelmassa och dessa äldreärav
oña hänvisade till inomhus då trädgårdama vid boendet inteatt ärvara

byggnaden.tillgängliga från forskningNy visar också blodtrycketatt
kan påverkas utevistelse och detta i synnerhet kan gällagynnsamt attav

år.80 Studien visar dessutom äldre haröver möjlig-attpersoner som
het vistas timme under dagen förbättrar sin koncentrations-att ute en
förmåga. Puls och blodtryck påverkas också särskilt hos degyrmsamt,
äldre ofta tvingas uppsöka läkare på grund svåra sjukdomar.som av

Daglig utevistelse kroppen bättre kan klara såväl fysiskgör att som
påfrestning.psykisk har visat denDet sig grönskan leder tillnäraatt

människor huvud kommer underatt över vardagen. Studiertaget ut
visar grönområden feminom minuters promenadavståndatt används
flitigt. minuterFem tröskelvärde, då bara någon minutsär längreett

blad B, Nilsson, P. Ekman påA. Ute dagis. SLU. Stad Land Alnarp.145.
1997.
22A.a.

.23Gralm P. Green The importance for health of andStructures nature areas-
parks. European regional planning. 56, 89-112. 1994. Grahn Stigs-P.pp
dotter ArbeteU. och återhämtning. Parkpromenadens efekter stressrelate-på
rade åkømmor. Manus till konferensen framtidaBurlövs miljö 16/3 Alnarp.
1999.
24Küller KüllerR. Stadens grönska, äldresM. utevistelse och hälsa Bygg-
fprskningsrådetR24:1994. Stockholm. 1994.

A.a.
2° ÄldresGora M. a Nordström livM. och omgivning SLU. Stad Landnära
133. Alnarp. 1995.
27Ottosson Grahn Utemiljöns betydelse förP. äldre med vårdbehov.stort
SLU. Stad Land 155. Alnarp. 1998.
28Küller KüllerR. StadensM. grönska, äldres utevistelse och hälsa.
Byggforskningsrådet Stockholm.R24:l994. 1994.
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barn och gamla betyderanvändningen dramatiskt. Förpromenad sänker
bostaden.radie fråninomdet finnas 200parken måste metersatt

flera skäl:hälsabättreDaglig utevistelse året mnt avger

skelettuppbyggnad, biolo-vitaminstatus,effekter påDagsljuset har-
minskad frekvenssinioch hormonstatus. Dettagisk klocka tur ger

depressio-årstidsrelateradeSpeciellt deochdepression ångest.av
förbättras.Sömnkvalitetenoch styrka.omfattningminskar inema

bakterier,bemängd med damm,allmänhet mindreiLuften ärute-
och stoftnivåer damm ikvalster Lågalösningsmedel,virus, etc. av

mindre irriterade och därmedlungornainandningsluften ärgör att
gaser.giftigaexempelvisbättre tålakan

betydelse för stressnivåer, koncent-harochGrönskan i signaturen-
eñer informationsbelasming.återhämtningrationsstyrka och

höjs.koncentrationsstyrkaStresstolerans och
höjer kon-muskelmassaochbalansutomhusAktiviteter samttränar-

Fysisk akti-muskelstyrka ökar.ochKoordination, vighetditionen.
friskfaktor.viktigvitet är en

och ensamhetSocialt liv främjassocialGrönområdet arena.som-
motverkas.

29 andfor health ofimportanceTheGralm Green natureP. structures areas-
1994.89-112.regional planning. 56,parks. European pp

3° withchildren classroomsbehavior ofHealth andLindstenKüller C.R.
Environmental Psychology. 12, 305-317.Journal ofand without windows. pp

impactwork environment:The subterraneanWetterbergKüller L.1992. R
1996.International. 22, 33-52.and health.wellbeing Environment ppon

hälsa.utevistelse och Bygg-äldresgrönska,Küller Küller StadensM.R.
Stockholm. 1994.forslmingsrâdet. R24:l994.

3 och växtlig-lufckvalitetenStadens lungorBramryd T. Fransman B. om-
Alnarp.Land 116. 1993.Stadheten i våra SLU.tätorter.

32 ZelsonFiorito Miles M.Losito M.A.Simons B.D,Ulrich R.S, R.F,
Journal ofand urban environments.naturalduringStress toexposurerecovery

Black A.M,201-230. 1991. Herzog T.R,Environmental Psychology. ll, pp
distinctiveand attentionalReflectionFountaine DJ.K.A, Knotts asrecovery

Psychology.of Environmental 17,Journalenvironments.beneñts of restorative
165-170. 1997.pp

33 Landmänniskorum. Stad 153.SLU,StadsrumBerglund JergebyU. U.
Norstedts. Stockholm. 1981.Alnarp. Sirnovici, Grannansvar.1998. S.
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7.2.2 Kunskap orsaker och möjlighet attom

påverka

Orsaker till utvecklingen

Under industrialismen gjorde behovet arbetskraft till de indust-av nya
riema det blev lönsamt bebygga tidigare odlingar inne i kvarte-att att

blevDet folkrikttrångt, och infektionssjukdomar börjadestoraren.
härja. Teorin ljus, luft och grönska skydd invånarnasmotom som
ohälsa presenterades. teoriDenna the pythogenic theory vann- -
insteg i den brittiska hälsolagstiñningen i slutet 1800-talet, vilketav
bland sig uttryck i målsättning parker och rekrea-annat tog en om
tionsmark för stadsinnevånarna. Parker hade redan börjat anläggas som
allmänna s.k. promenadområden. Särskilt framhölls möjligheten för

Österrike,barn kunna finna lekparker. England,I USA, Tyskland,att
Belgien och Holland dessa insteg,tankar vilket kornbl.a. visaattvann
sig i på stadsbyggande i början seklet, där boende, industrien ny syn av
och rekreationsområden separerades så människor därmed skulle måatt
bättre. Omkring sekelskiftet började också lekplatser och idrottsplatser

byggas. Vid denna tid det heller inte ovanligt patriarkaliskaatt attvar
industriidkare visade sin goda vilja bygga parker och träd-attgenom

anställda.gårdar åt sina
Teorin hälsa parkeroch slog igenom i arkitekturteorin.ävenom

kom trädgårdsstaden,Först följd den funktionalistiska staden medav
de bärande begreppen ljus, luft och grönska. Kvartersstrukturen bröts

sönder för därigenom skulle kunna bygga hus i park. Emel-attnu man
lertid korn kulmen för den allmänna ideologiska rörelsen, anammad av
såväl läkare arkitekter och socialpolitiskt engagerade, på 1930-som
talet. Därefter dog den kanhända beroende på landvinningarut, nya
inom medicinen, med vaccin och penicillin, och med sociologins fram-

betonar relationer mellan människor och deras ekonomiväxt, som
medan den fysiska miljön tonades Sedan 1930-talet har alltner. man

bortsett från människans behov ljus, luft och grönska frisk-mer av som
faktorer. lagstiftningen ochI i byggnorrnema har stadens grönom-
råden därför ställning. förrän lannrapporterInte under 1960-en svag
talet visade faranpå med luftföroreningar kom kombinationen av
miljö- och hälsoñågor tillbaka dagordningen.på dag kommer alltI fler

faran med för lite dagsljus och grönska.rapporter om

34Grahn, StadensP. Larsson, C. grönområden de används och vadHur som
tilltalar besökarna SLU och Byggforslcningsrådet. Alnarp. 1997.
35Urban park: and Tourism and Recreation Research Unit.open spaces.
University of Edinburgh. Edinburgh. 1983. Welch, D. 77:e ofmanagement
urban parks. Longman. Harlow, Essex, 1991.UK.
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betydelse behölli depark minskadehälsaFastän kopplingen -
sin kraft singrönska ochljus luft ochfunktionalistiska slagorden ton--

hantverksmässiga byggandetårtionden.givande några Detroll ännu
parktanken hus i1950-talet innebar dessutomfram till slutet på att om

Bostads-denna period komförverkligas. Underkundeoch hus i natur
Godanvisningarna för utemiljö:ochförsta rådenstyrelsen med de

normering såväl inne-InriktningenBostad, 1954. ute-mot somaven
åren.följande 20prägla demiljö kom närmastatt

tidi-skilja sig markant frånkom70-talens byggande1960- och att
rekordfart uppdrivenStadsdelar i med högtbyggdesdecenniers.gare

städernas rand-regel tillförladesmaskinell teknik. Områdena som
innebar naturmark inteTeknikenjungfrulig mark. att somzoner,

snabbt ochskulle kunnabyggenatidigare skonades. För att avancera
ochschaktasbortrationellt kom sprängas,attatt tasnaturen genom

mark,växtlighet anlades,awerkas. Ny störreutan omsorg ommen
blev parker medResultatetväxtmaterialhantering.växtval eller stora

grönområdenabuskar.träd och Deinnehållande enstaka storagräsytor
skulle infarliga trafikentrañkideologi, där denberodde på matasen ny

normeradeTrafiksystemens krav påutifrån.till bostadskvarteren
trafikleder ska-skyddsytor tillrondeller, ochvägslänter,avstånd, m.m.

social funktion.hadeinte någongrönområdenpade stora som
År Bostadens Grannskap ochbetydelsefulla skrifter:kom två1975

innehöll bindandeSvenskSvensk ByggnormByggnorm. normer om
storlekentill lekplats,skulle få lovdetbarns lek: hur långt att vara en

lägen-med hänsyn till antaletdimensioneringlekplatsen och desspå
skulle försörjaheter den etc.

andra villkor. Byggandethar skett påoch 90-talens byggande1980-
städernasdecennier skett iföregåendehar inte under närmastsom

handlat påbyggahar detutsträckningutkanter. I tvärtom attstor om
gälltrekreation. har ocksåbl.a. Detförmark tidigare reserveratssom

mångahar varit frågantill gamla hus.bygga Detbygga ochatt omom
tillämpa inneblev svårabyggprojekt i gamla kvarter. Normernasmå att

arkitek-ñrtäming skedde samtidigtgamla stadskroppar.i Denna som
stenstaden. Kunskapendentill hyllaturidéema skiftade tätaatt om

för hälsan dålig.betydelsegrönområdenasdagsljusets och var
detalj-kritik ochallt starkarekomUnder 80-talet mot normeren

med dendel i ochupphävas tillocksålagar. komDe attstoratt nya
fickkraftträdde i år 1987. DettaPBL störstplan- och bygglagen

grönområden, då allainverkan stadensregleringenpå normer somav
börjadeFörtätningamaför lek försvarm.reglerade ochytor utrymmen

35 Stad Landstäder och SLU.Grönsmiktur iBucht B.E. a Persson tätorter.
Alnarp. 1994.127.
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också accelerera och mellan år byggdes1980 och år 1994 sjätte-nu en
del alla kommunala i Sveriges bort. Räknargrönytor tätorterav man
dessutom fortämingar i på kvartersmark torde det handlagrönytor

dubbla.det Byggen i grönområden har fortsatt efter år 1994,om men
det siffrorsaknas för hur omfattningen har varit under destor senaste
fem åren. kraftigaste förtämingsvågenDen har skett i de tätorter som
vuxit snabbast under 1980-och 90-talen, såsom Stockholm och univer-
sitetsstädema.

Efter tid kom plan-fram till och bygglagen behövdeatten man
revideras för kunna stadens grönområden starkare skydd. Iatt ettge
arbetet med den miljöbalken komMB också stadens grönområ-nya
den uppmärksammas.att

Påverkansmöj ligheter

Under delen 1990-talet har två lagar stärkt grönområdenassenare av
bygglagen miljöbalken.ställning i plan- och och Dessatätortema:

två lagar tillsammans för kommuner och andraett utrymmeger myn-
digheter skydda och utveckla grönområden i städer ochatt tätorter.
PBL anvisar fyra olika planer: regionplan, översiktsplan,typer av
områdesbestämmelser detaljplan.och dessa harAv ornrådesbestäm-
melser detaljplanoch rättslig bindandemed villkor.status

sambandI med revideringen utreddesPBL stadens grönområdenav
särskilt. Förslaget finns bilaga i SOU 1994:36, och därpresenterat som
talas behovet grönstrukturprogram och grönplaner. Den PBLom av nya

också kommunerna möjlighet grönstruktur-upprättaattger nu en en
plan. Något krav kommunernapå sådana finnsplaner inte,göraatt

PBL behovet parker ochäven andra grönområden skallattom anger av
tillgodoses.

Miljöbalken alla skall ha tillgång till till hälsosamatt natur,anger en
miljö behovet grönområden i och i närhetenatt tätortensamt av av

särskilt skall beaktas.tätorten
En rad lagar och förordningar dagfinns i pekar behovetpåsom av

grönstrukturplaner, såväl på lokal nivå på regional nivå, ävensom om
det inte någonstans står uttryckt sådana måste dag saknasIatt göras.

för det Särskilt tydligt märks det det gäller behovengröna. närnormer
hos barn, funktionshindrade och gamla. propositionI 1998/99:107 om

37A. a.
38SOU 1994:36. Miljö fysisk planering. Delbetänkandeoch Plan- och bygg-av
utredningen. Stockholm. 1994.
39SOU 1996:103. Miljöbalken. Huvudbetänkande Miljöbalksutredningen.av
Stockholm. 1996.



RekreationSOU 1999: 137 249

regeringen bedömningenmotion idrott för 2000-talet också denoch gör
det angeläget samhällsplaneringen, inte minst i storstadsregio-äratt att

grönområden andra friabeaktar människors behov och ytornema, av
åldrar motionera utomhus.det möjligt för människor i allagör attsom

Forskningsbehov

kring ljus och grönska påverkarDet behövs forskning hur män-mer
niskor i planering,fysiskt och psykiskt hur byggande ochsamt man

friskvård.lagstiftning skall stadsbyggnad ochpåverka
Kunskapen leken fordrar i form fysisk omgivningvad ärom av

Änotillräcklig. sambandenmindre kunskapen mellan väl fim-är om en
framhållitsgerande lekmiljö och bams hälsa. har visar nyli-Som ovan

genomförd forskning god lekmiljö stimulerar barnensatt moto-gen en
rik minskar konflikter bam.och koncentrationsfönnåga mellansamt

vilka kvaliteterForskningen särskilt belysa i utemiljönmåste som
Exempelvis gällerleder till effekter. detta hur utemiljöngynnsamma

vid särskilda boendeformer skall utformas, hur bostadsområdenssamt
beskaffade.respektive närparker skallgårdaregna vara

samband mellanfinns behov utreda miljökvaliteter,Det män-attav
niskors har tvärfack-beteenden och hälsa. till i dag endast någotFram
ligt sjukgymnaster, läkare ochprojekt mellan landskapsarkitekter, psy-
kologer undersökt samband.sådana

mål strategierBefintliga och7.2.3

föreskrifterfält fanns tidigare i publikationerna GodInom detta
bindandebosta och Bostadens grannskap i Svensksamt normer

framför i samhället helt utlämnade tillByggnonn. dag allt barnenI är
kommuners det gäller möjligheten finna områden förgoda vilja när att
lek, unikrörelse och vila. intar Sverige position iDär västeuro-etten

Tyskland, England, Danmark ochpeiskt perspektiv, där länder som
kvantitativa kvalitativa kravhar uppsättning såväl påNorge en av som

lekområden.
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7.2.4 Mål och strategier

Mål

Alla tillgång bullerfria och trafiksäIa-abör ha till grönområden
bostadennära

Förskole- skolgårdar skall planerade utformadeoch och så0 vara
tillgodoser och ungdomars behovde barns lek, rörelse, sti-att av

avkoppling.mulans och
anslutning skallMiljön i till bostaden planerad och utformad0 vara

så den tillgänglig för äldre och funktionshindrade ochäratt ger
dem stimulans och avkoppling.
Alla bor i särskilda boendeformer skall ha tillgång till0 som en
stimulerande utemiljö.

bör ÖversiktsplanerKommunerna särskilt redovisai sina
grönstmkturen

hur förskole-redovisning bör och skolgårdarEn görasseparat0 av
och särskilda boenden utformade.är

Regionala grönplaner grönstrukturprogramoch bör upprättas
där tillgången områden för friluftslivpå begränsadär

försvaras, särskiltAllemansrätten måste i storstadsområden och i0
slättbygdema.

Inledande synpunkter

framhållitsSom i det föregående det viktigt ha tillgång tillär att
grönområden för utveckla god hälsa. Alla boende bör därför haatt en
tillgång till bostaden villa såväl hyreslägenhet,grönytor nära som

möjlighetoch stimulerande och till återhämtningär tryggasom som ger
för såväl skall också finnasbarn möjligheterDär attsom vuxna. vara
för sig själv, också möjligheter till och Detmöten umgänge. ärmen
därför angeläget kommunerna utformar bostadsmiljöer ochatt nya ser

äldre så de möjlighet till stimulans och avkoppling, frittöver att ger
från störande trafik.
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Mål, strategier och aktörer

tra/iksäkraAlla bör tillgång till bullerfria och grönområdenha nära
bostaden

tidigare starkt kontemplativ och stimu-Grönområden har sagtssom en
effekt. såväl de delerande gällerDet nära grönytoma som mer

för sökaavlägsna. närmiljö medför intresseBra större störreett att upp
femvisar också grönområde på högstgrönområden. Olika studier att ett

från utnyttjas alla boende.minuters avstånd bostaden så gottav som
utemiljöema i anslutningdärför angeläget till bostaden ochDet är att

de lite utformas så de möjlighet till vila,på längre avstånd att ger
rörelse, stimulans. Särskilt viktigt det tillavkoppling och är att attse

i deläldres och funktionshindrades möjligheter komma ochatt ut ta av
stimulerande och avkopplande miljö tillgodoses.en

viktigt tillgängligheten till de ibland begrän-säkerställaDet är att
och i intensiva odlingsbygder.sade naturområdena nära tätortema

enkelt möjlighetMäimiskor i sådana områden bör därför på hasättett
markvägar, och cykelvägar nå skogar, sjöar ochgång- etc.att genom

stränder. Planering från i naturområden ochgrönstråk tätorter utav
förändringenfriluñsområden därför viktig och markutnyttjandetär av

uppmärksamhet.vid dessa stråk bör särskildägnas
bör också utformasStadskämomas äldre gårdsmiljöer ochöverses
Ävenavkoppling. här det naturligtvis vik-så de möjlighet till äratt ger

tigt till äldres och funktionshindrades behov och möjligheteratt attse
till utevistelse beaktas.

till lekörskole- och skolgårdar skall i olika former ochF utrymmege
etter kunskapssamrnanställning hur förskole- ocholika behov. En av
skolgårdar bör utformade för närvarande.saknasvara

funktionshindrade i olika boende-Det också viktigt äldre,är etc.att
fonner får i dagsljuset. Uteplatser och denmöjlighet komma näraatt ut

förmiljön vid boendeformer bör inventeras desärskilda att se om upp-
upplevelsevärden, aktivitetsbehovfyller minimikrav på tillgänglighet,

Även grönska har visat sigoch rofylldhet. utsikten från bostäderna över
påtagliga därför viktigt utfornmingenha effekter. Det när-är att av

miljön medgörs stor omsorg.

särskilt redovisaKommunerna bör Översiktsplanersinai
grönstrukturen

viktenförarbetena till plan- och betonas kommu-I bygglagen attav
grönstrukturprogram. Kommitténutarbetar grönplaner och ansernerna

också detta viktigt.äratt
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målsätt-redovisa sin socialaI översiktsplanema bör kommunerna
grönområdena människor kanning de tillgängliga såmed allmänt att

redovisafinna rekreationsområden. Planerna bör ocksåolika typer av
och hur dessa hållerförekomsten gång- och cykelstråk sammanav

naturområden och stränder utanför.grönområdena inne i medtätorten
hur förskole- respektive skolgårdarnaplanerna bör också redovisasI

kan erbjuda rekreation och avkopp-utformade och på vilket deär sätt
Även särskilda boendeformer förling. utformningen områdena runtav

äldre, funktionshindrade bör redovisas.etc.

bör däroch grönstmkturprogramRegionala grönplaner upprättas
begränsadtillgången områden för filuflslivpå är

och kommuner i sambandlandsting motsvarande, bör,Länsstyrelsen
regionala grönstrukturplanermed regional planering, iupprättaannan

allmänt rekrea-regioner hårt tryck på den tillgängligadär det finns ett
i slätt-uppstå i storstadsregionerna ochtionsmarken. Sådant tryck kan

bygdema.
redovisaexempelvis tillgångenregionala planerna bör påDe

rekreationsområden.

bedömningAvslutande7.3

välbefinnande påverkas tillgången tillMänniskors hälsa och av
vistas i anslutning till bostaden,grönområden i de miljöer där de -

det särskilda boendet för vissaförskolan och skolan ellerarbetsplatsen,
utemiljöerfunktionshindrade stimulerande ökaräldre och etc.personer

förkreativitet och återhämtning frånförmågan till koncentration, stress
grundlägga intresse hosbidrar tillsåväl De att ettsom vuxna.unga

till aktivitet bl.a.bam och ungdom för vistas ochuteatt somsporrar
Äldre dagsljushar grad behovstärker konditionen. i högre än yngre av

inte skall urkalkas. harför skelettet Deför sin vitaminstatus och att
bibehållande ochbehov för muskelmassaockså motion rör-stort avav

förutsättning för dettalighet för undvikande skador.och En är attav
tillden inbjuder utevistelse.den miljön utformad såäryttre att

bullerñia och trafik-ha tillgång tillVi föreslår mål alla börattsom
benägenhetenSkälet för dettasäkra grönområden bostaden. ärnära att

från bosta-drastiskt tidsavståndetbesöka grönområden minskaratt om
framhållerfem minuters Viden till sådana områden överstiger väg. att

för barn och ungdomarförskole- och skogårdar skall planeras att ge
funk-gäller äldre ochmöjlighet till rörelse avkoppling. detoch När
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tionshindrade vistas/bor institutionerpå eller harpersoner som som
frånsvårt komma sina bostäder tillgången tillspelar grönområdenatt ut

roll för höja det fysiskapsykiska och välbeñnnandet. Vistor att taren
också grönstråk från till närliggande skogar och sjöartätorteratt utupp

viktiga från rekreationssynpunkt.åtgärderär
Vi målockså kommuner bör redovisa grönstruktu-är attanger som
i sina haÖversiktsplaner och de bör redovisningatt separatren en av

utformningen förskole- och skolgårdar särskilda boende-samtav av
former. Slutligen pekar vi regionala grönplanerpå och grönstruktur-att

bör samband medi regional planering.upprättasprogram annan
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8 fysisk aktivitetochMat

8.1 Inledning

detta kapitel ingårI avsnitt och fysisk akti-matvanormat samtom om
vitet. Här beskrivs hur folkhälsoarbetet kring skall utformas förmaten

alla skall möjlighet på dem möj-att äta sättatt ett störstages som ger
liga välbefinnande i dag och hälsa i betydelsen fysisksamtmorgon av
aktivitet för god hälsa och livskvalitet. och fysiskMat aktivitet ses som

samlat insatsområde eftersom de tillsammans spelar roll förett storen
den enskildes hälsa för utformningenoch samhällets hälsopolitik.av
Olika undersökningar visar riktigt kost och regelbundenatt sammansatt
fysisk aktivitet har betydelse för folkhälsan bådestor attgenom-
främja bevaraoch god hälsa och förebygga sjukdomar. Detattgenom
gäller de folksjukdomama hjärt- och kärlsjukdomar,stora som cancer,
benskörhet och följdsjukdomar till fetma, diabetes. Motion kant.ex.
dessutom ha positiv inverkan depressionstillståndpå och andraen psy-
kiska besvär. Många undersökningar visar skillnadernaatt är stora
mellan olika det gäller såväl fysisk aktivitet.när matvanorgrupper som
Lågutbildade och motionerar mindre.äter sämre

De viktigaste målen i kapitlet sammanfattas i det avslutande avsnit-
tet.

8.2 ochMat matvanor

8.2.1 Bakgrund, nuläge och prognos

Inledning

Mat basal del livet. Varje dag vi tid åt laga ochär ägnar matatten av
och del inkomster tillvåra går viäta Vad harstor ätermat. storen av

betydelse för vår hälsa och måltiderna har funktion kul-även en som
turbärare och mötesplats. Måltiden lustfylld upplevelse ochsom en en
positiv träffpunkt viktig ingrediens i liv med socialär ett gotten
gemenskap.
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välbefin-påverkar bara hälsan ochenskildes val inteDen matav
effekter miljön. utvecklinghar betydande på Ennandet även motutan

därförhälsa miljö kanhållbara med tanke på både ochärmatvanor som
och miljövinster och har därigenombetydande folkhälso-innebära en

distribution mark-Produktion, ochsamhällsekonomisk betydelse.stor
sektor landets ekonomi ochnadsföring livsmedel utgör stor avenav

från och kon-bevaka både producent-finns betydande intressendet att
sumentsynpunkt.

vilketmänsklig rättighet,hälsosamTillgång till säker och ärmat en
21. framhållsdokument dokumentetHälsa Iunderstryks i WHO:s att
angeläget bevaka tillgång,särskiltfrån folkhälsosynpunktdet är att

spädbarn ochför sårbarakostnader och kvalitet på maten grupper som
med ekonomi ochhushållammande kvinnor,barn, gravida och svag

vid bemärkelseinriktat ifolkhälsoarbeteäldre människor. Ett mot mat
livsmedel och hälsosammabåde aspekterna säkrabör därför omfatta

utbyggdfinns det i dag välsäkra livsmedelområdetInommatvanor. en
tillsynkommunal nivå förnationell, regionalorganisation på såväl som

ilivsmedel saluförs Sverige.kontroll deoch somav
mycket splitt-främja hälsosammaArbetet med ärmatvanoratt mer

Även med tyngdpunkt påsamhällets alla nivåerdrivs pådettarat. men
många det mycketlokala nivån. Aktöremaden regionala och är ärmen

sin huvudsakliga arbetsupp-få det hälsofrämjande arbetet somsom ser
frånde åren långsamt utvecklatsgift. Strategien under 15har senaste

mångfacetterat, långsiktigthälsoupplysning tillhuvudsakligen ett mer
Arbetetstrukturerna i samhället.befintligafolkhälsoarbete via de redan

finns till-utbudetbåde förbättrai dag inriktatär matenmot att som-
personalrnatsalen eller skolmat-gänglig butiken,i restaurangen,t.ex.

färdighetberedskap ochkonsumenternassalen och stärka attattmot-
hälsosamma val.göra

organisationen för säkra livsmedelbeskrivningen nedanFörutom av
syftefolkhälsoarbete medgällahar betänkandet attavgränsats att

främja bra matvanor.

Säkra livsmedel

medel för konsumenternaLagstiftning kontroll två viktigaoch attär ge
tillsynsmyndighet för frågorcentrallivsmedel. Livsmedelsverketbra är

till uppgiftVerket harlivsmedel inklusive dricksvatten.gäller attsom
konsumenterna skalloch förför livsmedel god kvalitetverka attav

1WHO, for theAll Policy Framework WHOHealth The Health for21.
Copenhagen 1998.European Region
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sammansättning, vikt,kunna märkningen vad gäller livsmedlenslita på
hållbarhet och ursprung.

undersöks också livsmedlenlaboratorierPå Livsmedelsverkets om
miljögifter eller läke-innehåller bakterier, mögel,skadliga rester av

Undersökningar vitaminer och andramedel till djur.getts avsom
arbetsuppgift för laboratoriema.näringsämnen i ärmaten en arman

Livsmedelsverket används sedan bl.a.De undersökningar görsom
kostrekommendationer eller förför utarbetagränsvärden,sättaatt

kontrollinsatser.
samordnar kommunnivåtillsynen inom länet. PåLänsstyrelserna

Livsmedels-hälsoskyddsnämndema.ligger hos miljö- ochansvaret
omfattande egenkontroll.branschen har även en

europeiska länder drabbatshar inte flera andraSverige avsom
handelnlivsmedelsskandaler, den ökade över gränserna, stor-men

lagstiftningendriften harmoniseringen inom EUoch gör att upp-av
gällernödvändighet skärps det svenska konsu-märksamheten med när

pågår arbete för stärkaWHOintressen. Inom Europa ett attmenters
till och hälsosam och deraskonsumenternas tillgång säker ävenmat

inflytandemöjligheter till

Matpriser

hushållens budget. Statistiskaför delKostnaden utgörmat storen av
till uppgifter matkostnademascentralbyrån insamlade fram år 1995 om

Utgiftsbarometem.den s.k.del hushållsbudgeten Ett uppe-av genom
uppgifter åter börjat samlas in.håll gjordes därefter år dåtill 1999

vid jordbruksdepartementetUnder våren tillsattes arbetsgrupp1999 en
livsmedel harmed undersöka hur konsumentprisema påuppdrag att

med EU-länder lig-jämförelse andrautvecklats under de åren Isenaste
relativt högt.i Sverige fortfarandeprisnivån på livsmedelger

i befolkningenMatvanor

kulturen ochbetydande den vardagligadelMat är samman-enen av
generationer.sociala ochhållande länk inom familjen, mellan grupper

ochnäring. förglädje likaväl den IntressetMat mat-matgerger som
markant. Många ungdomar villlagning har de ökatårensenaste genom-

och dags- och veckopressenutbildningar har medgå göraattmatsom
vinnerSvenska kockarinnehåller ofta eller artiklar mat.recept om

2 workingplan for 2000-2005,food and EuropeWHO. First nutrition action
draft, May 1999.
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tävlingar deltarutomlands och radioprogram.i och invandringenTV
ökadeoch svenskarnas utlandsresande har bidragit till varia-störreen

tion i utbudet i affärer påoch Det trendär ävenmat restauranger.av en
köpa färdiglagad och laga mindre hemma. Reklamenatt mat matmer

kommersiella inflytandet livsmedelsområdetoch det inom ökat.har
hälsokostaffárer, hälsohem ViktväktarnaFöreteelser och attraherarsom

många märmiskor.
Det går inte generellt påstå dagens svenskar sigäteratt att vare

bättre eller tidigare generationer. Jämfört kostenmed undersämre än
den första hälften 1900-talet fetare och innehållerär matenav nu
mindre kolhydrater och fibrer vilket den mindre voluminös ochgör
därmed mycket energität. Eftersom samtidigtvi mindre kanrör oss
detta till övervikt. frukt ochleda Konsumtionen har dock ökatgröntav
krañigt under de decennierna. Såväl de flesta bamsenaste vuxna som
och ungdomar har oftast möjlighet få lagad tillatt matnumera varm
lunch.

Folkhälsoarbetet inriktning godamed har pågåttmot matvanor
under årtionden och exempel framgångsrikadet finns många på aktivi-

nationellt lokalt. 1990-taletoch Trenden under har dock varitteter att
allt mindre offentlig, opartisk information har kommit vadutav om

bra och hur för bra. Istället producent-är ätagör ärmat attsom man
organisationemas gratismaterial ofta det enda används i sko-t.ex.som
lor och förskolor.

Syftet med folkhälsoarbetet kring alla skall kunnaär att ätamaten
på dem möjliga välbefinnande i dag och hälsa isätt störstaett som ger

bör först och främst friskfaktor för fysisktMaten ochmorgon. envara
psykiskt välmående och för optimala prestationer i vardagen; i andra
hand bör riskfaktor för utvecklingen sjukdomar,maten ses som en av

vilka kallas välfårdssjukdomar. flestamånga konsumenter iDe ärav
dag väl medvetna vikten varierat, sänka fett- ochätaattom av
sockerintaget öka frukt- och grönsakskonsumtionen församt att mot-

livetverka sjukdomar och ohälsa i Problemet harmångaär attsenare
tillämpasvårt sina kimskaper i praktiken. Tid, kunskap,att pengar,

smakpreferenser och svårigheten läggerändra invant beteendeatt ett
hinder i vägen.

3Becker Enghardt Robertson Kostundersö/atingarW, H, A-C. Sverige 1950-i
1990. Livsmedelsverket, Uppsala 1994.
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ålders-Mat och olika och könsgrupperimatvanor

sig i flera Generelltskiljer avseenden.Kvinnors och mäns matvanor
uppgifter harkan kvinnor har bättre Dessaän män.sägas att matvanor

1997-983Riksmatennationell kostundersökning,bekräftats i en ny
konsum-under de tio åren specielltdenna studie farmI att senasteman

särskilt kvin-och juice har ökat, ochtionen grönsaker, ris, attpastaav
minskat sinSvenskarna har i genomsnitttycks oñare.grönsakerätanor

matvarorsockerrikafett- ochkonsumtion av
vuxnaavseenden bättre kostvanorhar vissaoch ungdom iBam än

alternativ mjölk- ochi huvudsakUngdomar använder t.ex. magra av
mindre ochtenderar de fruktmatfettprodukter. Däremot äta grön-att

vuxna.7 mer socker-och ungdomar ocksåsaker barn och Bam äterän
läsk, vad Undersök-rika livsmedel, godis, glass och än gör.t.ex. vuxna

samvariation mellan högstadieelevers brist-ningar visar det finnsatt en
och rökning, användning alkoholfälliga skollunchvanorfrukost- och av

skolan.dålig trivsel ioch droger skolk ochsamt
betydandepekar på förändringarStudier äldres kostvanor avav
konsumtion grönsaker,med ökadsedan 1970-talet,matvanoma av

matfettsprodukter. äldremjölk- och Friskaspannmålsprodukter, magra
och näringsänmen. harenergihar generellt bra intag Dettasett ett av

årenunder de Måltids-undersökningar 20visats i rad senasteen
undersökningar hittills har gjortstillfredsställande i demönstret är som

fråni någon utsträckningoch livsmedelsvalet tycks inte avvika större
Även vilken främjarkunskapen kostden befolkningens. om somyngre

Näringsbrist och undernäringmärmiskor.hälsan god bland äldreär
slutenvård.°°institutioner och inomfrämst bland äldre påförekommer

z hemsjukvârdspatienter äldreblandRiskgruppen för undernäring är

4 fler väljer föda.nyttigare allt VårBecker Svenskarna alltW. grönt.äter -
1999;1:24-27.
5 Kostundersökningar 1950-iSverigeBecker Enghardt Robertson A-C.W, H,

Livsmedelsverket, Uppsala 1994.1990.
° föda.Högstadieelevers 1994. VårBecker AnderssonW, B. matvanor
1995;47;9-17.
7 kostbudskap bättrepositivtfrukt och GerBecker Må bra med gröntW. ett
resultat föda 1995;7:26-30.Vår
8 januarihälsoñågor. Verksamhetsberättelseför ochExpertgruppen kost-
1997-december föda. 1999;3.1998. Vår
9 nutrients food itemsIntake of andRothenberg Steen B.Bosaeus energy,

and Research,Clinical Experimentalin urban elderly population Ageing:an
2 105-116.
m long-stay medicine.Elmståhl Hospital Dietatygeriatricinnutrition

of experimental studies. Lundefects 1987.intake, body ana thecomposition
u Linköpinghospitalised elderly 1993.MalnutritionUnosson M. patients.in
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ensamboende,har utbildning inkomst,kort låg medsom resp. personer
funktionshinder depressionmed eller andra psykiskasamt personer
åkommor.

Matvanor i till socioekonomiska och andra faktorerrelation

visat sig hörahar flertal undersökningar medMatvanor i ett samman
utbildningsgrad Skillnadernaoch social tillhörighet. tydligare förär
livsmedelsvalet för det totala näringsintaget. Högutbildadeän äter mer
grönsaker frukt högutbildade har lägre fettintagoch och män änett
lågutbildade. följs oñaRökning och åt. Rökaresämre ätermatvanor

intagmindre frukt och grönsaker och har lägre antioxidativa vita-ett av
karotenoider.miner såsom vitamin C och

Studier med inriktning på ensamstående mödrar, kan tyda påunga
den generationen inte sig ha tillräckliga kunskaper iatt attanseryngre

laga för tillfredsställande klara matförsörjningen förpå sättmat att ett
bam.sig och sina

länge näringstillstånd graviditetenMan sedan moderns undervet att
har betydelse för hälsa. Epidemiologiska undersökningar visarbarnets
på samband bristande näringstillförsel under livets börjanmellan och
förekomsten i fyndhjärt- och kärlsjukdomar ålder. Dessavuxenav
bekräftas forskningen inomsnabbt i olika studier och området ärnu

expansiv.mycket

12Cederholm chronic disease. Clinicalmalnutrition andT. Protein-energy in
immunological elderly subjects with disorders.studies non-malignantin
Karolinska institutet. Stockholm 1994.
3 Äldreupp-Socialstyrelsen. Näringsproblem bland hemsjukvårdspatienter,
draget 1998: 12
m Becker och 1989. Livs-Befolkningens kostvanor Sverigenäringsintag iw.
medelsverket, Uppsala 1994.
15 ofLundmark WirdemarkGöranzon H, B, K. Management resources
families knowledge,maintained by single mothers study of how time anda-

influence limited Forskningwelfare in households withmoney resources. om
tid. Nordisk forsknings-konsumenternas villkor och värderingar i en ny

konferens ministerrådetnovember 1998. Lillehammer, Norge. Nordiska11-14
i nationellaEK-konsuments forslmingskoordinator samarbete medgenom

intressenter.
15Barker Mothers, babies and disease later life. PublishingBMJDJP. in
Group. 1994.
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Regionala skillnader i matvanor

De regionala skillnaderna i livsmedelskonsumtion minskar och är
förrelativt fetthalt högst i mellersta ochsmå. Kostens män ärnumera

Norrland. i Stockholms län.den Skillnaden iLägstövre är utgörs
huvudsak fett.mättatav

Skillnad etniskamellan olika grupper

Erfarenheter industrialiserade länder har tagit im-från emotsom
migranter, Storbritannien och Australien, visar delsåsom USA, att en
bristsjukdomar undemäring minskar immigratio-och på eftersymtom

invandrare frångäller speciellt bland Medelhavs-Detta östranen.
länderna, Asien Afrika. markant ökning i förekomstenoch En av
karies, fetma, åldersdiabetes, högt blodtryck, vissa former av cancer

hjärt- kärlsjukdomar dock iakttagas i dessaoch kansamt grupper.

Kunskaper kringoch attityder mat

Enkätundersökningar kunskaperna önskvärda matföränd-visar att om
befolkningen.ringar generellt god bland den Kvinnorär ärvuxna mer

hälsomedvetna och benägna ändra inköps- ochän män att mat-mer
i dessaKunskap och medvetenhet undersökningar någotvanor. var

lägre bland lågutbildade bland högutbildade. viKunskapenän attom
bör nyckelhålsmärkta fmkt och grönsaker, fisk hårtäta samtmer varor,

dockbröd lika väl spridd inom alla Nyckelhålsmärkningenär grupper.
omfattar vissa livsmedelsgrupper och f°ar användas för fettlåga varian-

fiberrikaolika produkter för hela föräven maträtterter samtav men
spannmâlsprodukterfs Undersökningarbröd och andrasorter av av

europeiska konsumentattityder visar därtill bl.a. priset män-att styr
utsträckning.niskors val livsmedel i mycket storav

17Becker Enghardt Robertson A-C. Kostundersökningar Sverige 950-W, H, Ii
Livsmedelsverket,1990. Uppsala 1994.

18 KostundersökningarBecker Enghardt Robertson A-C. Sverige 1950-W, H, i
1990. Livsmedelsverket, Uppsala 1994.
19 GiachettiFjellström Becker Schmitt deLennemäs M, W, A, Remaut
Winter choice byInfluences food perceived be importantA, Keamey M. toon
nationally-representative of adults in the Union. Clinsamples European Eu
Nutr. 1997;51:8-15.
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Kvaliteten på skolmaten varierar kommuner,mellan olikaavsevärt
beroende på vilka ekonomiska skolmat,tillär avsattaresurser som per-
sonalens mål och kvalitetsprogram tagitskompetens, sattsom upp
fram. undersökning ungdomars kunskaper påtalasI mat atten om om

dålig.den allrnärma uppfattningen bland ungdomar skolmatenär äratt
ofräsch elevernaMaten i skolan uppfattas och negativtsom reagerar

förpå den varit uppvärmd länge och massproducerad.äratt

Hälsoeffekter

har hälsobringande effekter. KunskapenMat främst hos olika igrupper
samhället hälsosam kostvad generellt bra, såsomärär settom som
tidigare har finns forskningsresultat tyderDet pånänmts. attsom per-

mycket frukt och grönsaker har lägre risk drabbasäter attsoner som av
bland hjärtinfarkt. kan bero denoch Det störreannat cancer
mängden antioxidanter sådan föda, säkra vetenskapliga föri bevismen
detta finns inte. substanser i fruktAndra och grönsaker kangynnsamma

förklaring. förklaring kan efter-En attvara en annan vara personer som
balanserad kost oña också hälsomedvetnaväl på andraärsträvar en

alkohol.de inte röker och inte missbrukarmotionerar, Isätt attgenom
flera rekommendationerländer, bl.a. Danmark och harNorge, getts ut

frukt- och grönsakskonsumtion.om
Allt fler forskningsresultat anmingensvisar på betydelse och bröst-

mjölkens unika egenskaper. Bröstmjölken innehåller både ämnen som
skyddar barnet infektioner och påskyndar mognaden bar-mot som av

immunsystem, vilket på sikt immunologiskanets ger gynnsamma
effekter. Bland minskar amning risken för och astmalik-astmaannat
nande Socialstyrelsenbesvär. Enligt färsk statistik från har starken

arrmingsfrekvensen vid månaders ålder.uppgång skett 6 harDennaav
stadigt stigit till vilket bedöms den nationella73 högstaprocent, vara

i-länder.genomsnittsfrekvensen bland Amning behandlas iäven
Allergiavsnittet, liksom matallergier.

Sjukdomar samband främst hjärt- och kärl-har med matvanor,som
sjukdomar, för betydande del sjuklighet och dödlighet i Sve-står en av
rige. Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport svarade hjärt- och kärl-
sjukdomar förloradeför år vid dödsfall före 65 års ålder22 procent av

2° föda.Vår 1999:1;1s-20.
21 beredning medicinsk utvärdering. förebygga sjukdomStatens för Att med-
antioxidanter. Stockholm 1997.
22Socialstyrelsen. Hälsa sjukdomarStatistik och 1999:1. Amning barnav-
födda 1996.
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män.hos Hjärt- och kärlsjukdomar orsakade år 1995 hälften allaav
dödsfall i Sverige. Höjda blodfetter, högt blodtryck vissa andrasamt
kost- och livsstilsfaktorer, främst rökning, torde ligga bakom huvud-
andelen dödsfallen. kvantitativa betydelsen olikaDen kost- ochav av
livsstilsfaktorer dock svår uppskatta. viss har detI mån varitär att
möjligt relatera regionala skillnader i bl.a. avseende kon-att matvanor,
sumtion matfett, frukt och grönsaker, bröd och rökt tillgrovt matav

magsäckscancer."dödlighet hjärtinfarkti och nedgång iDen hjärt- och
kärlsjukdomar iakttagits under 1980- och 90-talen kan till delstorsom
förklaras med sänkta kolesterolvärden, sänkt blodtryck och minskad
rökning.

Övervikt och fetma betydande riksfaktorer för sjuklighet. Kraftigtär
överviktiga har betydligt oftare trötthet, värk ochsymtompersoner som

nonnalviktiga.nedsatt rörelseförmåga Om övervikten koncent-än är
rerad bukfetma ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, strokesom

Överviktdiabetes.och och framför fetmaallt snabbt ökandeär ett
hälsoproblem i Sverige och övriga västvärlden och benänms WHOav

Överviktglobal epidemi. och fetma vanligare bland arbetareärsom en
tjänstemän. Årenbland 1996/97 omkringän 45 allaprocentvar av

och kvinnor Kraftigöverviktiga eller feta. fetma,övervikt, imän sådan
omfattning den kan förväntas förkorta den beräknade livslängden,att
har blivit så vanlig räknar med 10 allaatt att procentnu man av vuxna
svenskar, halv miljon människor tillhör den riskgmppen. Det ärca en
särskilt anmärkningsvärt fetmaandelen med och övervikt ökaratt även
bland Från relativt låga nivåer 1980/81 har andelen feta ellerunga.

fördubblats.överviktiga bland 16-24-åriga kvinnor Undersök-nästan
ningar bland harvärnpliktiga visat andelen överviktiga 18-årigaatt
pojkar har ökat kraftigt under de 25 åren, framför allt blandsenaste

mödrar.till lågutbildadesöner

23Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 1997. SoS-rapport Stockhohn1997:18.
1997.
24Socialstyrelsens Epidemiologiska Cancerregistret.Centrum,
25 Wolk A, Rössner Rund och god ofta tjock och sjuklig. Läkartidningen
19959222577-2579.
26Bjömtorp sitta därP. Fettet ska kan sitta på det. Läkartidningenman
19969313-35.
Socialstyrelsen Folkhälsorapport SoS-rapport Stockholm1997. 1997:18.
1997.
2 Statistiska centralbyrån. Undersökning levnadsförhållanden ULF. Väl-om
färdsbulletinen 1998;4.
29Rasmusson Johansson H-O. Trends in overweightM, Hansson and obesity

18-year-old males in Sweden between 1971 and Paediatr1995. Actaamong
1999382431437.
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Ätstörningar allvarliganärliggande tillståndbulimi ochanorexi, är
kantonåringar och Manhälsoproblem blandoch ökande vuxna.unga

kvinnor vidtonårsflickor ochräkna med l,5-2 procentatt ungaavca
eller bulimi. mångaanorexi Hurdrabbadegiven tidpunkt är somaven

giss-oklart rimligangränsande tillståndsamtidigt lider är men enav
innebär i tal det kanantalet.det dubbla Dettaning ungefär attär grova

liderkvinnor i Sverigetonårsflickor ochfinnas 50 000nmt somunga
ätstöming.formnågonav av

under decennierna.ökat deåldersdiabetes harInsjuknande i senaste
detta kraftiga kropps-den ökningentroligenorsakerna tillEn är avav

befolkningenuppskattningsvis 3-4Sverige harvikten. I procent av
innebärstark. Diabetesökningen mycketGlobaltsjukdomen. är en

och kärlsjukdomar.främst hjärt-sjukdomar,ökad risk för andra
sprid-fått omfattandekemiskafinns mängdDet ämnen som enen

fin-och kommer därfördessa bryts intening miljön. Vissai attnerav
de organiskasådanaExempel påunder lång tid.kvar ämnen ärnas

Användningen ochoch dioxiner.miljöföroreningama DDT, PCB
fall kraftigthar i de flestamiljöföroreningamade nämndautsläpp av

lång-livsmedel sjunker,till halter ibegränsats, vilket har lett änatt om
miljöför-exponering organiskatiden förkänsligasteDensamt. av

spädbamstiden. Livs-fosterstadiet ochunderoreningar sannoliktär
tillfisk vilka främst riktar sigkostråd förtagit frammedelsverket har

insjöfisk ochstorkonsumenteroch ammande kvinnorgravida samt av
ostkustñsk." för långt möjligtutfärdats såhar reglerfet Dessutom att

förknippas med dioxinför-kanfrånskydda konsumenterna mat som
ilivsmedel produceratsgäller vissaBestämmelsernafoder.orenat som

1999.32januariBelgien denefter 15
enligtfärgämnen kananvända s.k.SverigeTillstånd iatt azonu

hudutslag.bedömning vissaLivsmedelsverkets personerge
matförgiftningar.kortvarigt, Häroftastkan orsakas,Ohälsa även av

blir sjuka inte anmälereftersom deokäntmörkertaletär stort sommen
dåmiljökontorkontaktar kommunenssjukvården intedet och man

hellerintemisstänker matförgiftning. Kommunerna rapporterar sys-
matförgiftningarLivsmedelsverket.tematiskt till De rapporterassom

intervjuundersökningisberg. Envisar alltså bara toppen ett somav
mångadet kan såantyddeår 1994Livsmedelsverket gjorde att vara

matför-demårligen drabbas. Av500 000 som varsomsom personer

3° RIKSÄ ätstörningsbehand-kvalitetsregister förNationelltSocialstyrelsen. T -
ling. 1999.
31 miliöföroreningar 99051Livsmedelsverket. Organiska
3 Föreskrif 1999.28.Livsmedelsverket. SL VFS
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de ätit hemmagiftade ansåg blivit sjuka ochsig hälñen ha mat somav
ute.hälften de ätitmatav som

och möjlighetKunskap orsaker8.2.2 attom

påverka

påverkarVad matvanorna

Ãtandet för människor uttryckaocksåär sätt attmatvanoma ett--
tillhörighet. indivi-identitet och kulturellsocial och Matvanor styrs av

praktisk teoretiskdens erfarenhet, vilken och kun-upplevelser och av
Förnuftsskäl ganska liten inverkan såskap har. har vanornaman

hotad sjukdom. Sju tiolänge mår bra och inte känner sig av avman
sina eftersomsvenskar inte behöva ändrasig matvanor man,anser

hälsosamt. påverkasenligt bedömning, redan Matvanoräteregen
faktorer, arbete,strukturella, ekonomi,också i hög grad yttre, somav

Skiftarbete, infrastruktur och utbud livsmedel och mål-boende,t.ex. av
tider. jordbrukspolitik motverkar önskvärdaVissa inslag i EU:s t.ex.

subventionerkostförändringar. standardmjölk tillgäller bl.a.Det av
skola förskola frukt och grönsaker kasseras för prisernaoch och attatt

uppeskall kunna hållas
hinder för hälsosamtmänniskor själva uppleverDet ätaattsomsom

oregelbunden arbetstid, inte villframför allt brist på tid ellerär att man
tyckereller inte frånhar styrkan avstå attmat samtatt man om man

mat.tillagasaknar praktisk kunskap eller möjligheter och förvaraatt

33 reportedLindqvist Norberg ofAndersson de P. AR, Y, Jong. B, summary
draft Livsmedels-food bome diseases Sweden April 1999.1992 1997,in to

verket.
3 Almeida Friebe ZunftGibney Martinez JA, de MDV, D,Kearney M, MJ,

habitsPerceived need alter eatingWidhalmHJF, K, Kearney JM. to among
of the Union.from all member Europeanrepresentative samples of adults states

Clin supplEuJ l997;51, 30-35.Nutr.
35 Health of theDahlgren Nordgren Whitehead EUG, M. impact assessment

Swedish National Institute of Public HealthAgricultural Policy. TheCommon
1997:36. Stockholm.
36 subventioner mjölk ochUppföljningHartman EU:s mejeri-F. avvon av
produkter Folkhälsoinstitutet, f-serien Stock-till skolor och daghem. 1997:4.
holm.
37 Gibney DifficultiesLappalainen Saba Holm Mykkanen H, MJ.R, A,

of barriers for healthytrying descriptive analysis perceivedhealthier:to eat
eating. Clin suppl 36-40. 1997.Eu Nutr. l997;51,J
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mellan tillhörighetSambandet levnadsvanor och social tydligtär
lägre socialgruppstill-också det gäller Grupper mednär matvanoma.

faktorerhörighet priset de har bety-störstärt.ex. att en somanger av
mat.delse de hin-skall välja På prisetnär sätt ettman samma ser som

der för hälsosamt.ätaatt
framtidsforskning pekar industrin och s.k.Internationell mot att pro-

fessionella rollen hemmets produ-matlagare kommer överatt ta som
mat. förvärvsarbetar både och kvinnor, vilketdagI mäncenter av

leder tidsschema itill ändrade och måltidsvanor. Ett pressatmat var-
konsumenternas valdagen liksom oregelbundna arbetstider styr av

vi köperprodukter och utvecklingen tyder på färdiglagat ochatt mer
så. forskning misstrorönskar Samtidigt visar konsumentengöra att

g1ad.“&#39;“alltauktoriteter minst livsmedelsindustrin i högreoch inte
Kvinnor, lågutbildade, matrelate-speciellt sig än män övermeroroar

risker förknippade med före-rade risker, felaktiga ocht.ex. matvaror
tillsatser.komst miljögifter ochav

intensiñeratUnder har livsmedelsproducentema sin mark-årsenare
dvs. vanliga livsmedelnadsföring funktionella livsmedel,s.k. somav
förhar modifierats i eller avseende hälsomässiga för-ett annat att ge

produkter med bakterie-delar. exempel kan tillsattaSom nämnas
kulturer. reguljäraProdukterna regel dyrare motsvarandeär änsom
livsmedel. användning funktionella livs-okänt hur ökadDet är en av

principmedel kommer i i intepåverka Det äratt matvanoma stort.
s.k.tillåtet i dag marknadsföra produkterna med hälsopåståenden,att

dvs. formuleringar produkten har viss effekt hälsan.påattsom anger en
effekterberor bl.a. dokumentationen bakom de enskildaDet på att av

produkterna ibland bristfällig.är
ökade livsmedel med lågt fettinnehåll, s.k. lätt-Det utbudet av

i livsmedel.produkter positivt liksom minskat saltinnehåll mångaär

38 MarchStudy Diet and Nutrition. Tabular Sweden. 1996.Pan-EU Reporton
Dublin: Taylor Nelson AGB. 1996.
39 dietMenell Otterlo Sociology of food,A.H. TheMurcott A, eating,van
and culture. Publication. LondonSage 1993.
w Lennemäs a.a.
41Giddens post-traditional Beck Giddens LashLiving in society, In: U, A, S.A.
Reñexive Politics, and Aesthetics the ModernModernisation. tradition in
Social Order. Polity Cambridge 1994.Press.
42Fjellström samhället. Risk eller njutningi det moderna Scan-C. Maten
dinavian Journal of Vol, 42:1 12-115. 1998.Nutrition
43Sjöberg och 1/96.och hälsa riskuppfattningar attityder.L. Kost Rapport-
Uppsala, Livsmedelsverket 1996.
44Grove-White Genetically ModifiedR, Macnaghten Mayer Wyman B.

and Attitudes University. 1997.Organisms. Food Public Britain. Lancasterin
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Möjligheter påverkaatt matvanor

Matvanoma faktorer olikamängd karaktär, såväl indivi-styrs av en av
duella samhälleliga/strukturella se ovan. Det innebär det finnsattsom
många infallsvinklar det gäller påverka Helt klartnär att matvanor. är

enbart information syftar ökatill märmiskors kunskapatt attsom om
sambanden mellan hälsa inte tillräckligtoch för åstadkommaärmat att
bestående förändringar i synnerhet inte hos dematvanoma, mestav
utsatta grupperna.

kan betraktasMatvanor del i människors totala livsstils-som en
mönster.

individperspektivI kan förändringett matvanor ettav ses som
skeende flerai från det individen uppmärksammar eventuellasteg, att
problem, får ökad insikt, kunskap beslutoch fram tilltar att nya vanor
har befásts. Människor olikahar behov stöd och information be-av
roende på de befinner sig i dennavar process.

Många arbetar med och måltider måltidenmat sär-attsom anser -
skilt vardagsmåltiden f°ar allt ilägre vårt samhälle. Ettstatus storten-
antal aktörer inom matområdet samverkar kring olikanu arrangemang
för lyña fram måltiden lustfylld upplevelse och positivatt som en en
träffpunkt.

Från skolor i vissa finns positivaområden erfarenheter göraattav
frukost tillgänglig för skolbarnen. får braBarnen på dagen ochstarten

bättre.presterar
framgångsriktEtt projekt riktat till yrkesförare det s.k. Vägkrogs-är

projektet erbjudit utbildning till restaurangpersonal i syfte attsom
erbjuda lastbilsförare mindre fet och hälsosam Projektet,mat.mera

initierades Livsmedelsverket, genomfördes i brett samarbetesom av
med landsting, kommuner, fackliga organisationer mil. under åren

framgångsrikt.1995-1998. utvärdering visar projektetEn varitatt
Lokal förankring med lokalt främst landstingen föransvar genom-
förandet framgångsfaktorema.är en av

Många mindre lunchrestauranger deltagithar i kommunvisa täv-
lingar bästa lunchrestaurang. antal lokalaEtt projekt har bedrivitsom

visat aktiviteter och information i livsmedelsbutikema verkli-attsom
påverkar konsumenternas val.gen

Erfarenheterna från s.k. Norsjöprojektetdet se nedan visar på
möjligheter påverka befolkningens Det bygger påatt matvanor. en

45Forskningsrådsnämnden. Familjen och hjärtat: litteraturöversikt. Rapporten
98:10. Stockholm. 1998.
46Pearson M. Maten och jobbet. Lastbilstörares attityder till och jobbet.maten
Kvantitativ studie inom Projekt Vägkrogen. Livsmedelsverkets 5/98.rapport
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ochbefolkningsnivâ primärvârdsbaseratkombination arbetevisst påav
arbete individnivå screening.på

Hälsomålet, drivsbefolkningsinriktadedetFör programmet som av
landsting, huvudstrateginSamhällsmedicin, Stockholms läns är att

matval. skerstimulera och hälsosammaunderlätta och bra Detta genom
livsmedel, i barnomsorgen ochmåltider ochförbättrat utbud t.ex.ett av

efterfrågansamtidigtbutiken,skolan, i lunchrestaurangen och som
Hälsomålet stöd till lokaladetpåverkas olika befolkningsgrupper.i ger

för offentliga i kom-utarbetas måltiderriktlinjerarbetet bl.a. attgenom
yrkesgrupper sprida kim-kan tillämpa ochoch att sommunen genom

organisationer utbildas.respektiveskapen inom sina
för skaffa kunskapungdomars intresseökaEtt sätt attattnytt om

webbplats. alla EU-län-15säker och hälsosam Iär öppnaattmat en
nationella kampanjer säkrapådema genomförs under år 1999 temat

EU-kommissionens konsument-frånlivsmedel och hälsa med bidrag
samverkar och produ-kampanjen konsumentden svenskadirektorat. I

faktadel speldel.innehåller ochWebbplatsencentorganisationer. en en
genteknik ochallergier, bakterier,ungdomarna läsafaktadelen kanI om

Kitchen fasta påköket. Speldelengoda hygienrâd i Horror tar--
humor och spärming.

fram självaäldre till hög ålderdagSverige har i stor somgruppen
Sverige har världens äldstatillagningför matinköp, etc.ansvarar

och ökande andel befolk-år,befolkning, 6517,9 är överprocent en av
det inte ovanligt med 50 kmglesbygd äldre. Norrlandningen i I ärär

Glesbygdsverket förlivsmedelsafar. arbetareller till attnärmastemer
serviceförsöijning skall upprätthållas ochövriglokal livsmedels- och

lands-i ochbli kommersiellt intressant gles-utvecklas ävenmot att
bygd.

förmöjligt sedan tid och kanhandla livsmedel påAtt ärnätet en
blibundna till hemmetäldrekommande generationer och enpersoner

livsmedel.värdefull skaffamöjlighet att

forskningsbehovOfullständig kunskap och

befolk-sporadisk insamling dataförekommer endastSverigeI av om
hälso-/ohälsoindikatorermatrelateradeningens och t.ex.matvanor som

förekommer kan indelas istudierövervikt och blodfetter. De som
landstingens befolknings-nationella och regionala studier t.ex.som

undersökningar, såväl rikstäckan-regelbundnaenkäter. Avsaknaden av

47 landsbygd Analys och förslag tilloch åt-Glesbygdsverket. gles-Service i
gärder. 1997.
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harde riktade, inte möjlighet bedöma hurvi i dag riktigtgör att attsom
förändringarförändras hur eventuella kopplade tillochmatvanoma är

hälsoutvecklingen.
alltmerDen tidens larmsignaler dioxin och iPCBsenaste matenom

föranleder området,stark uppmärksamhet inom särskilt foster ochsom
bam effekter.känsligast för toxiskaär

Ökad kunskap behövs metoder för förebygga och åtgärdaattom
övervikt och fetma.

undervisningfå reda på vilken inverkanDet angeläget attvore om
har skolungdomars och kunskaper i matlagning.påmat matvanor

behövs invandrargruppers somatiska näringstill-Kunskap hälsa,om
tillgång information. finns endaststånd, och till Där begränsaden

forskning.

Befintliga mål och strategier8.2.3

mål,Befintliga strategier och aktörer

Under har flera statliga kommittéerde åren och arbets-15senaste
publicerat målsättningar vad gäller ändrade kostvanor. Degrupper

näringsmässiga riktlinj för bra kost formulerade i de Svenskaärema en
Näringsrekommendationema SNR, bygger påsom gemensamma nor-
diska nuvarande svenska rekommendationernarekommendationer. deI
från år framhålls innehåll fett inte bör1997 bl.a. kostensatt av ge mer

30 s.k. hårt fett summanenergin. Intagetän mättatprocent av av av
fett s.k. transfett,och industrin härdat fett, i praktiken främst mättatav
fett från mejeriprodukter, feta köttprodukter och vissa matfetter, bör

energiprocentf kostfibrerbegränsas till bör för10 Intaget av vuxnaca
Näringsbehovet tillgodoses lättast25-35 dag. kosten ärvara g omper

omväxlande följ rekommendationerna i matcirkeln.och er
livsmedelsnivå ladeskonkreta mål på närings- ochFörsta gången

fram Livsmedelskommittés för kost- ochi 1983 års expertgruppvar
hälsofrågor. byggde Livsmedelsverket vidare på dessaårEtt par senare

hälsofrågor.förrekommendationer i Handlingsprogram kost- ochsitt
ställning hälso-Första gången regeringen direkt i kost- ochtog

frågoma regeringsbeslut fastställde den Natio-år då i1995 ettvar man
nutrition.nella handlingsplanen Huvudmålet i handlingsplanenför är

motionsvanor befrämja hälsaAtt förbättrade och samtmat-genom

4 Svenska näringsrekommendationer SNR. FödaVår 1997;48:7-14.
Handlingsprogram för hälsoñ-ågor. Livsmedelsverket. Födakost och Vår
1987:39 5 192-204.
5° Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet 1996.
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förebygga sjuklighet och för tidig kostrelaterade sjukdomardöd i samt
sociala klyftorna avseende på dessa sjukdomarsminska de medatt

nämnda konsumtionenförekomst. Delmålen i handlingsplan ökaär att
kostfibrer, konsumtionen säkerställa livsmedlenminska fett, attav av

hälso-innehåller främmande eller smittämnen medförinte ämnen som
främja anming.risker samt

utsträckninghandlingsplanen i dennationella har inteDen använts
beror bl.a. på planen främst riktar sig till de natio-avsågs. Det attsom

innehåller konkreta mål för detnella myndigheterna och den inteatt
arbetet. Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverketlokala och regionala

handlingsplanen för nutritionhar med utgångspunkt i den nationella
arbete för främjautarbetat operationella mål för myndigheternas att

folkhälsan. innehålleroch Dokumentet också utmaningarmatvanorna
såväl central lokal nivå.till andra aktörer på som

folkhälsoarbetet bedrivs i dag lokalt och regio-delenDen största av
kostchefer ochnalt med insatser från kommunernas hälsoplanerare,

enheter flestafolkhälsoråd, landstingens samhällsmedicinska Deetc. av
vilketfrämja folkhälsan i innebärdessa aktörer har uppdraget att stort

Matfrågorna kommermed ätrmesområden.brett arbetsfält mångaett
slagsällan i fokus. matområdet finns inte folkrörelser detInom av som

organisatoriska plattfor-återfinns inom området fysisk aktivitet. Den
och måltider ochför folkhälsoarbetet inom området ärmat svagmen

ofta nivåer och aktörer.ansvarsfördelningen otydlig mellan olika

Uppnådda effekter

för för-direkta effekter insatsersvårtDet görsär mäta attatt somav
nationellt, regionalt ochbättra gäller såvälDettamatvanorna. som

lokalt.
regional nivå i syfte förbättra bl.a.flertal projekt på och lokalEtt att

har genomförts eller i landet. Erfarenheternapågår ärmatvanorna
förändrablandade. projekt där har lyckats medEtt att matvanornaman
projektet betonasNorsjöprojektet. avhandling behandlarIär atten som

samtidiga insatser på olikamöjligheterna lyckas beror på mångaatt
grupper.riktar olika Kontinuitetnivåer i lokalsamhället sig tillsom

aktivitetema viktigt insatserna integrerasoch långsiktighet i är samt att
verksamheten.i den ordinarie

51 Livsmedelsverket ochNationella strategier för nutrition 1999-2004.mål och
Folkhälsoinstitutet. Stockholm 1999.
52 for health: role of healthWeinehall Partnership theL. inprimary care aon

Umeå Universitet.Akad avh. 1997.community intervention programme.
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Mål8.2.4 och strategier

Mål

skallAlla ha ekonomisk, jøsisk kunskapsmässigoch tillgång till
livsmedelsutbud främjar hälsagodett som

Alla skall tillgång till konkret,ha opartisk, saklig och tillämpbar
information livsmedel hälsosammasäkra samt matvanorom

Jordbruksg skatte- och prispolitik nationell och skallEUinom
främja säkra livsmedel hälsosammasamt matvanor

Övervikt skall förebyggas

och skall få tillräckligtBarn ungdomar med erfarenheter, kun-
skaper och färdigheter hälsosammaför val ochgöraatt matav
måltider

skall främjasAmning

Utbudet storhushåll skall främja god hälsaimatav en

Mål, strategier och aktörer

Alla skall ekonomisk, fysiskha och kunskapsmässig tillgång till ett
livsmedelsutbud godfrämjar hälsasom

Den primära förutsättningen för målet skall nås alla har rådatt är att att
köpa och det finns varierat utbud god kvalitet tillmat att ett matav av
rimliga priser. Prisutvecklingen skall följas det finnsatt t.ex.genom
årliga uppgifter matkostnademas del hushållsbudgeten.om av

Att stimulera livsmedelsindustrin till tillverka näringsmässigtatt
balanserad färdigmat och andra produkter bl.a. kvalificerar sig försom
nyckelhålsmärkning ioch marknadsföringen föra fram närings- och
hälsomässiga fördelar från folkhälsosynpunkt viktig möjlighetär atten
förbättra förutsättningEn primär det finnsmatvanoma. är attannan
livsmedelsbutiker befolkningenlätt kan nås butikernasamt attsom av

stödjande för hälsosamma val, marknads-exponering,är t.ex. genom
föring och kunnig personal.

Det angeläget framför allt de har förär att ansvaretgrupper som
andras inom förskolan, äldreomsorgenskolan och tillräckligamat ges
kunskaper, teoretiskt och praktiskt, för kunna välja i utbudeträttatt av
livsmedel.
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opartisk, tillämpbarAlla skall ha konkret, saklig ochtillgång till
livsmedelinformation säkra hälsosammasamt matvanoromom

tillgång tillOffentlig, information måste finnas. Alla skall haopartisk
informationen svåra nå. Särskildade äräven sats-attsomgrupper-

med inriktning ekonomisktningar till innehåll, form och metod på-
funktionshindrade och invandrare med bristfälligavissasvaga gmpper,

för uppfylla mål. Budska-kunskaper i nödvändiga dettasvenska, är att
hälsoaspekter, ekologiskaskall sammanvägningbaseras påpet aven

skaffakan inte på handoch toxikologiska aspekter. Konsumenten egen
effektivarehon skall val.sådan information varje gäng Engöra ett

hjälppraktisk teoretisk informationutformning både och med avav
skallutmaning kostrådmassmedia, IT-teknik godaär en omm.m.

budskap. Nationella internationellakunna igenom alla andra ochtränga
konsumentrörelser, ocherfarenheter folkrörelser, idrottsrörelserhurav

bör tillvara.massmedia kan tasengageras

nationell främjaJordbruks- skatte- och prispolitik och skallEinom
livsmedel hälsosammasäkra samt matvanor

stödja de fastlagda närings-Jordbruks- och livsmedelspolitiken bör
feta produkter,rekommendationerna. dag subventionerasI smört.ex.

standardmjölk, i högre grad mellan-och grädde till bageriet änsamt
politik och livs-mjölk, till skolor och förskolor. inom jordbruks-EU:s

prishöjningar frukt grönsakermedelspolitiken leder också till på och
samtidigt feta produkter svenskakonsumtionen I detgynnas.som av

jordbrukspoliti-EU-arbetet speciellt vad gäller denoch gemensamma
nutritionella folkhälsomäs-ken CAP viktigt beakta de ochdetär att

subventionering, irnportregle-olika beslutsiga konsekvenserna av om
åtgärderringar, produktionsbegränsningar och andrakontrollsystem,

livsmedelstillsatser.tillstånd använda olikasåsom att

Övervikt skall förebyggas

Övervikt ochbli folkhälsoproblem där-och fetma påär väg ett stortatt
fysiskför behövs hälsofrämjande åtgärder, möjligheter tillallmänt

ochaktivitet, balanserad kost till rimliga prisertillgång till god och
korrekt information medier. Problemen med övervikt och därmedvia

risk för rad olika sjukdomar mycketsammanhängande ökande ären
komplexa.

uppsökande aktiverande åtgärderLokala projekt omfattar ochsom
har visat sig effektiva och bör understödj
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för detstrategierutvecklavarje landstinginomPrimärvården bör
Kunskapenövervikt och fetma.avseende kraftigförebyggande arbetet

inte med infonnation,räcker oftastbehöver öka. Det utanmetoderom
eller beteen-insatserViktväktarnahosgruppverksamheter t.ex. avsom

värdefull kunskap.tillföradevetare kan
fysiskökadintimt ochhörfysisk aktivitetochKost utansamman

befolk-kostförändringar påeffekternasannoliktaktivitet kommer av
begränsade.ningsnivå att vara

med erfarenheter, kunskaperfå tillräckligtungdomar skallochBarn
och måltidervalhälsosammaoch färdigheter för matgöraatt av

ochdärför viktigt förskolandettidigt ochgrundläggsMatvanor är att
teoretisksåvälgrundläggande kunskap,effektivtskolan på sättett ger

varierade och hälso-Lustfyllda,ochpraktisk, matvanor.matsom om
kan barnfritidsverksamhetförskola, skola,måltider i etc. gesamma

braexempel varje dag vadpedagogiskagoda äroch ungdomar somom
familjecentralerbarnavårdscentraler ochMödravårdscentraler,mat.

kostrådgiv-individuell hälsofrämjandeförviktiga främstutgör arenor
utmärkt tillfällebarnhälsovårdenning. Föräldragruppema inom är ett

självtillit ifrågaochkunskaperföräldrarnasstärka deatt omunga
förskolan kandenMatlagningscirklar inommatlagning. öppna vara

och sociala nätverk.gemenskapsocialbåde medel skapaett att
och pedago-näringsmässigaskollunchema haskolan kanI samma

harRiktlinjerbarnomsorgen.måltiderna inomgiska funktion som
medlandsting i samarbetelänsStockholmsutarbetats för dessa av

påverkahar möjlighetelevernaviktigtLivsmedelsverket. Det attär att
detkontinuerligt ochsamhället ändras ärMatkulturen imatsedeln.

till ochbarnsgradi ökandeangeläget skohnatenatt ung-anpassas
Hemkunskapbördomars smakpreferenser. Dessutom ämnena samt

ochperspektivhälsofrämjandeanläggahälsa i dagIdrott och än ettmer
måltiderochvardagskunskap äreleverna praktisk mat somomge

ekonomimiljö ochför hälsa,gynnsamma
kunskapererfarenheter ochpositivafåkanoch ungdomarBarn även

fritidsgårdarsärskiltfritidsaktivitetersinabra mat genomom genom -
och goda föredömeattityderidrottsrörelsen. Ledamas är storoch av

mellanmål ochutbudidrottshallensochbetydelse. Fritidsgårdens av
viktigamycketocksåmatchresorochpå lägermat gersom serveras

signaler.
mål-ochi kontakt medkommerMånga personalgrupper matsom

inom vården och äldreomsor-skolor,förskolor,personal vidtider, t.ex.
bety-och måltidensutbildningmycket korthar i dag matensomengen
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delse. Visserligen studieortvarje sina lokala kursplaner, detantar men
angeläget med nationell samordning för förstärkaär utbildningenatten

och näringsmässiga, hygieniska, sociala, kul-matens matvanomasom
turella och gastronomiska aspekter.

mycketDet viktigt kunskaper och färdigheter förmedlas påär att ett
sådant de de bästa förutsättningar för sund påsätt att matger en syn
och kroppsvikt. för förhoppningsvis förebyggaDetta utvecklingenatt

såväl övervikt ätstörningar.av som

skallAmning främjas

finns i dagDet mycket kunskap fördelarna med arrming. Blandom
amning stärker barnets infektionsskydd. finnsDetannat vet attman

anledning de personalgrupper nyblivna mödrar infor-att möterge som
mation dagens kunskap de bästaså på skall kunna stödjasättattom
mödrama det gäller amning.när

Utbudet storhushåll skall främja god hälsaimatav

Storhushåll och i Sverige för betydande delrestauranger svarar en av
den folketsvenska dagligenDe 5,2 miljoner måltidermat äter. serverar
1998 drygt hälften offentligainom den sektorn knapptochvarav
hälften inom den privata. Maten där ofta för fet. Allärsom serveras
skattefmansierad matservering bör uppfylla svenska näringsrekom-
mendationer.

Livsmedelsproducenter bör utveckla och marknadsföra s.k. energi-
anpassade produkter det alltid finnsså bra alternativ välja.att ett att
Konsumentupplysning bör införas på måltider i storhushållllunch-

Nyckelhålsmärka luncher gå.ärrestauranger. väg atten
Många äldre beroende kommunernas måltidsservice. Syftetär av

med denna bör stärka de äldres hälsa deras fysiska,ökaatt samtvara
psykiska och sociala välbefinnande. god mathållningEn bland äldre

bl.a.bör omfatta stöd till vidmakthållande äldres sociala nätverk. Iav
vissa fall kan det viktigt fåräldre tillagad hemma. Deatt matvara
problem med undemäring har uppmärksammats på sjukhem ärsom
dels omvårdnadsfråga, dels fråga kunskap.en en om

Storhushållens personal behöver i fallmånga kunskap och inspira-
tion till förändring. Grundutbildningen inom storhushållsområdet måste
bättre hittills förmedla kunskap hälsosamma matlagningsmeto-än om
der och menyplanering. Personal redan arbetar i storhushållensom
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angeläget detbehöver fortbildning och stöd.återkommande Särskilt är
och skolan.nå personal inom barnomsorgenatt

kontinuerlig kvalitets-måltidsservice kanEtt brasteg mot varaen
mål. kvalitets-kostpolitiska Iuppföljning och kommunerna antaratt

och brukannedverkan,stimulera konsument-arbetet ingår även t.ex.att
ökatoch inom äldreomsorgen. Etti skolor, på arbetsplatser engage-

producenter, leverantörer ochbrukare tillförkonsumenter ochmang av
personal värdefull kunskap.

aktivitet8.3 Fysisk

ochBakgrund, nuläge8.3.1 prognos

aktivitet. Viparadox vad gäller fysiskdet samhället finnsI moderna en
använda våra kroppskrafterbehöver allt mindre utsträckningi oss av

vi regelbundet förför överlevnad samtidigt måstevår röra attossmen
allt mindre fysiskaktiviteterna ställer krav påmå bra. dagligaDe

kommunikationer vilket med-förbättradeansträngning bl.a. genom --
sig lika mycket förr.för behöver Detmänniskor inte röraatt som

kroppsrörelse har dock intefysiologiska medicinska behovetoch av
regelbunden kroppsrörelse kvar-minskat, vilket innebär behovetatt av

fysisk aktivitet god hälsa ochbetydelsen förstår. Kunskaperna avom
insikter i praktiken varie-omsättningen dessalivskvalitet ökar, men av

högst avsevärt.rar

aktivitet i befolkningenFörekomst fysiskav

fysisk aktivitet och olika for-mellanmåste distinktionFörst görasen
aktivitetfriluftsliv Fysiskfrivilligt vald motion,idrott, etc.mer av

under på till ochfysisk aktivitet; arbete,inbegriper alla former vägav
Vi har ofullständiga kunska-under fritidenfrån arbetet, i hemmet, etc.

inriktningen samhällsmedbor-omfattningen ochden totala avper om
fysiskaviktig del dennafysiska vad gälleraktivitet, en avgarnas men

säkrare infor-motionsutövning, har viaktivitet, nämligen idrotts- och
mation.
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Fysisk aktivitet den befolkningeni vuxna

I den så kallade LIV 90-studien undersöktes motionsvanor, fysisk
prestationsförmåga och hälsotillstånd bland svenska och kvinnor imän

år.åldrarna till detta20 65 representativaI urval 2 400av personer
från åtta län i Sverige redovisade kvinnor och i intervjufonnu-män ett
lär bl.a. sina motionsvanor.

Valet motionsform och anstrångningsnivå relaterat till bådeav var
könstillhörighet och ålder. hälftenNära bara drygmännen,av men en
tredjedel kvinnorna, ålderni till år20 34 de ägnade sig åtattav uppgav
motionsutövning där blevde svettiga och andfådda minst gången per
vecka. Motsvarande andel bland dem tilli 35 49 års ålder cirkavar en
üärdedel. I åldrarna det50 år endast sjutton blandöver procentvar

och elva bland kvinnorna,männen ägnade sig åt sådanprocent som
ansträngande motion.

det gällerNär motion på något lägre nivå minst två gånger ien -
veckan med ansträngningsgrad motsvarande minst snabb promenaden

så könsskillnadema små medan åldersskillnadema uttalade.var var-
Omkring hälften 20-29-åringarna med denna definition motio-av var

Andelen sjönk sedan stigandemed ålder fornärer. uppgå tillutövare att
femtedel i åldrarna 50 till år. Med denna65 ganska generösaca en

definition motion kan således ungefär tredjedel denav en av vuxna
svenska befolkningen motionsutövare. Om kravet ökas tillsägas vara

gånger i veckan, med ansträngningsgrad, minskar andelentre samma
markant. betydligt flerDetutövare kvinnormän änvar yngre som var

aktiva på denna nivå eller högre jämfört45 med 28 medanprocent- -
medelåldersandelen endast uppgick till mellan 10 ochutövare 15 pro-

cent.
dennaAv tvärsnittsstudie framgår andelen motionärer sjunkeratt

med stigande ålder. uppföljningEn 2 000 från till15av ca personer
bild.års41 ålder visar delvisdock Andelen aktiva sjönken annan

mycket kraftigt under medan andelentonåren motionsutövande kvinnor
ökade mellan 25 och ålder för sedan30 års lika 41att stor t.o.m.vara
års ålder. dennaI ålder det ungefär lika många kvinnor mänvar som

aktiva, dvs. snabb40 promenad minst gångprocent,som var ca om en
vecka används lcriterium. visadeDet sig också betydligtper som vara

fler mellan och års ålder,20 25 motionerade dennapåunga vuxna som

53 Engström L.-M, Ekblom Forsberg KochB, A, ochM. Seger LIV 90.v
Livsstil Prestation Hälsa jzsiskMotionsvanor, prestationsförmåga och- -
hälsotillstånd bland svenska kvinnor och åldrarna 20-65i år.män
FOLKSAM, 1993.
5 Engström Idrottsvanor förändring.L.-M. HLS Förlag, 1989i Engströmsamt
L-M. Idrott social mar/tär. HLS Förlag, 1999.som
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Bland kvinnornanivå tidigare. deti början 1990-talet 20 årän varav
dubbelt många.sånästan

riskfaktor. AndelenmedicinskFysisk inaktivitet mycketär storen
vardagsmotion dag och hel-timmesinte nådde till sompersom enupp

frivilligt motionhelst form valdler inte ägnade sig åt någon av varsom
och i LlV-90-stu-2010 kvinnorna märmenprocentprocent avca av

sammanslagning vardagsmotion somdien. fann vidVidare avenman
underetc., fysisk aktivitettill bussenstäda, gå i gå samtatt trappor,

tredjedel och fjärdedelfritid,arbete och ungefär männenatt caav enen
fysisk35 låg eller mycket lågtill år hadekvinnorna i åldern 49 enav

fjärdedel kvin-detta minstaktivitet. visarSammantaget att en av vuxna
fysiskt inaktiva de befinnertill såoch i åldrarna 65 år20 är attmännor

sig hälsomässig riskzon.i en

Fysisk bland barn och ungdomaktivitet

organiserade fritidsaktiviteten blandpopulärasteIdrott i särklassdenär
hälften alla i 10-12-års-fler bamungdom. Betydligtbarn och än av

tonåringar aktiva medlemmar iallaåldern ungefär hälftenoch ärav
idrottsföreningar. medlemmar flickor. ochoftare Bam-Pojkar änär

karaktär sedan slutet 1960-talet.ändratungdomsidrotten har dock av
idrottade de flesta ungdomar på hand1970-taletUnder 1960- och egen

idrottsförening. till mittenimedlemmar någon Framutan att avvara
i idrottsföreningar och dåandelen medlemmar1980-talet Ökade sedan

spontanidrottandet sjönk. Idrotts-särskilt samtidigtbland flickor som
institutionaliserad. Därefterutövningen blev med andra ord allt mer

eller gåttmedlemsanslutningenhar, under 1990-talet, stagnerat t.o.m.
aktivitetsformenden vanligastetillbaka. spontanidrotten,s.k.Den

försvunnit i slutet 1980-hadeunder och 1970-talet,1960- nästan av
i heltökning hatycks visstalet under 1990-talet ägt rum: nuenmen

inlineåkning.former skateboard- ochnya som
och ungdomar inte allsantalet barnviktig noteringEn är att som

har ökat under deidrottsutövningsig åt regelbunden senasteägnar
i veckan, påträning flera gångerdecennierna. Om fysisk ansträng-en

finnerställs kravningsnivå joggning eller högre,motsvarande som man
finns docktill denna nivå. Härlångt fler hälften inte näränatt upp

Även idrottsundervisning med-skolansregionala skillnader.stora om
f°ar tillräcklig fysiskinteräknas kan konstateras många barn trä-att en

ning.

55 Ungdomsstyrelsen,Nilsson världar. 1998.Fritid skildaP. i
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Idrotts- och levnadsvillkorrelation till och socialmotionsvanor i
position

En allt tidigare debut för barn i organiserad idrottsverksamhet för-
många redan i års åldern kräver föräldramedverkan,5-7 medstörre-
bl.a. bilskjuts, innebärande vissa sociala och ekonomiska förutsätt-
ningar. viss social snedrekrytering därmedEn blir följden och särskilt
tydligt blir det barn familjeri med olika ekonomiska förutsättningarom

svenskajämförs. förhållandeDetta har redovisats i såväl interna-som
tionella undersökningar och i studie på uppdragsenastnu en som av
Riksidrottsförbundet genomförts Statistiska Centralbyrån 4 000av av

år.ungdomar i åldern till denna13 20 Av undersökning framgår att
bland de ungdomar aktiva medlemmar i idrottsföreningar caärsom
hälften samtliga återfinnsså proportionellt fler i familjerungdomarav

bor i villa, tillgång bilhar till och där båda föräldrarna finns isom
hemmet. ekonomin kan ha avgörande betydelse framgårAtt attav av
dem bodde i hyreshus så svarade gånger så många det förärtre attsom
dyrt idrotta jämfört med dem bodde i villa.att som

Det finns också skillnader i idrottsvanor bl.a. beroende påstora
bostadsort/boendemiljö. studie på fyra utvaldaEn i Sverige visadeorter
på mycket skillnader både vad gäller medlemskap i idrotts-stora

fritid.förening och regelbunden fysisk träning på Bengtsfors,I liksom
i Stockholms innerstad, ungefär hälften lö-åringama medlem-var av

i idrottsföreningar jämfört med tredjedelartvå iungdomarnamar av
Luleå och endast flickorna i några invandrartäta21 söder-procent av
förorter i Stockholm. Bland pojkarna i dessa förorter dock hälf-var ca

medlemmar.ten
Beträffande andelen ägnade sig regelbunden träning flerasom

gånger i veckan så skillnaderna iögonfallande. Flickornaänvar mer
och pojkarna i Luleå de aktiva medan ungdomarna i någramestvar av
Stockholms förortersödra tillhörde de minst aktiva. 44 procent av
flickorna och 58 pojkarna i Luleå de tränadeprocent attav uppgav
regelbundet fritiden jämfört medpå 12 respektive i stock-31 procent
holmsförortema. och ungdomars idrottsvanorBarns med andra ordär

56Blomdahl folket, CarlssonsU. Folkrörelserna och Förlag, 1990. Engström
IdrottsvanorL.-M. förändring. HLS Förlag, 1989. NilssonLarsson B. och P.i

Ungdom ñitid idrott. Svensk Idrottsforskrxing, Nilsson Fritid1997. P. i- -
skilda världar. Ungdomsstyrelsen, 1998.
57 SkirstadDe Knop Engström and Weiss Worldwide TrendsL-M, B. M in
Youth Sport. Kinetics,Human 1996.
5 Svensk Idrott, 1999, 11-13.nr s.
59Larsson och Nilsson Ungdom fritid -idrottB. P. Svensk Idrottsforskrzing,-

1997.
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ekonomiska, kulturella för-tydligt relaterade till sociala, etniska och
hållanden. och pojkars olikaSkillnaden mellan flickors idrottsvanor är

pojkarna flickorna.på Genomgående aktivaolika är änstor orter. mer
i Luleå, i nämnda studie,Det bör dock observeras flickorna äratt ovan

de undersöktaaktiva pojkarna på någonän orterna.annan avmer
Flickors för idrott således inte bara könsrelateratoch pojkars intresse är

kontextuellt.ävenutan
Även avspeglar levnadsvillkor och socialmotionsvanorvuxnas

visade i nyligen rapporteradposition. Bland medelålders det sig stu-en
boendeorten ochdie den utbildningsnivån, motions-värmersatt egna

till benägenhetenutövning mycket tydligt relaterade sig åtägnaattvar
motionerar,motion. de med hög socialmed mångaDe vänner som

position i städer oftare motionsutövare andra.och de bor änärsom
högskoleutbildning i kombination med de bor iBland dem hade attsom

motionerarstad och därtill har många 62värmer procentsom var av
regelbundet med motionkvinnorna och aktiva85 märmenprocent av

ansträngningsnivåminst vecka på minst motsvarandegången per en
blandsnabb Motsvarande andelar dem med grundskole-promenad.

kombinationutbildning utbildning i med de bodde påhögsta attsom
landsbygden därtill hade få eller inga motioneradeoch vänner som var

procent.°° decennierna harrespektive Under de också21 15 senaste
ökat betydligt bland tjänstemän blandandelen motionsutövare änmer

arbetaref
Idrotts- och kulturella uttryck tydligt avspeglarmotionsvanor är som

Motionsutövningsociala ekonomiska olikheter. tydligtoch utgör ett
medelklassens livsstil förhållandevis fåinslag i den växande men ur

arbetarklassen sådan verksamhet. Ekonomiska ochsig åtägnar mate-
för deltagande i idrotts-riella villkor också olika förutsättningarger

Människors tillgång till fri tid liksom ocksåoch motionsverksamhet.
bostadsförhållanden, ekonomiolikheter beträffande levnadsvillkor, etc.

påverkar aktivtmöjligheterna till utövande.

fysiskt riskgruppDe inaktiva en-

sigmedelålders kvinnor och visade detstudie svenskaI män atten av
och tillmotionsvanoma starkt relaterade till upplevd hälsamycketvar

rökvanor. utbildningsnivå sjukonstanthållande så detMed näraav var

°° markör. Förlag,Idrott social HLS 1999.Engström L.-M. som
6 LO-medlemmar ivälfärden. hälsa. 10. LO, 1991.Om Rapport
62 Svensk Idrottsmedicin,Motion livsstil. 1999,Engström L.-M. en nr-

16-20.S.
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gånger bland demvanligare ickerökare regelbun-tränadeatt vara som
det och jämfört myckethårt med dem lite alls aktiva.eller intesom var
Bland dem tränade mycket det ocksåså gånger vanli-tolvnärasom var

upplevde hälsa ellersin bra mycket bland dembraatt ängare man som
inte tränade alls. Vidare deså tänkte måttligt fysisktsom som var

aktiva oftare på näringsriktigt de fysiskt inaktiva. Deäta änatt som var
regelbundet ägnade sig motion ocksååt de hade färreattsom uppgav

sjukdagar de inte motionerade. sambanden mellan motions-än som
utövning och rökvanor respektive hälsotillstånduppgivet docksäger
ingenting kausaliteten, huruvidadvs. motionsutövning leder tillom
förändrade och förbättrat hälsotillstånd. kan dock fastMan slå attvanor
de motionerar, utbildningsnivå, har hälsobefräm-oavsettsom en mer
jande livsstil de inte motionerar.än som

tillägg till detta visade sig den sociala positionenI relaterad tillvara
såväl rökvanor upplevd hälsa. innebärDetta de inte motio-attsom som

låg skolutbildning tydligoch har riskgrupp. Förutomutgör attnerar en
i dem intedenna återfinner sig regelbundenåtägnarman grupp som

fysisk träning betydligt flerså finner också rökare och flerman som
hälsotillståndupplever sitt sämre.som

Effekter individ samhälleför och

Individen

den forskningen finns sedanInom medicinska antal år flertalett ett
nationella och internationella studier och konsensusrapporter, som
visar på mycket tydligt samband mellan omfattning fysisk akti-ett av

hälsotillstånd.vitet och Fysisk inaktivitet ökar risken för hjärt- och
kärlsjukdom, icke insulinberoende diabetes, benskörhet och vissa can-
cerformer. Fysisk aktivitet har fall också visati vissa sig ha positiven

Äveneffekt på milda former depression. andra riskfaktorer hållsav om
under kontroll fysisk inaktivitethar visat sig mycket starkvara en
riksfaktor sjukdomarför vissa tidig död.och för Forskning tyder att
fysisk inaktivitet sig styrka kändahar visat ha andrasamma som
riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom halterhögat.ex.som av
blodfetter, rökning, högt blodtryck Forskning tyder fysiskpå attm.m.

Fentem TheP.H, Bassey and Blecher forE.J. A. Sportsexercise.case
Council, Physical the1978. Powell. activity and incidens of heartcoronary
disease. Health,Ann Rev. Public 1987. Physical activity253-287, Pate R.p
and Public Health. 273, 402-407, 1995. ofJAMA, U S Department Healthp
and Services. Physical and Health. ofHuman Activity A the Surgeonreport
General. Superintendent ofGA. Documents. USA, 1996.
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vecka,kcal ca 8aktivitet 000 MJmotsvarande minst 2 extra per
risken dödsfall blandvanlig reducerar förfysisk aktivitet,utöver

hälftenmedmedelålders människor år45-54
betydelse psykiskaaktivitetens för dendet gäller den fysiskaNär

intill omöjligt urskilja effektenhälsan välbefinnandet detoch nästär att
påverkansfalctorer socialbland andraden fysiska aktiviteten t.ex.avav

allra flesta sigtveklöst dedock såkaraktär. Det ägnarär att som
få rekreation och blidet för avmotion de gör attattuppger

stressade friluftsliv tillhör de populärastemotion ochidrott,Att
fysisk aktivitet betydelseockså för harfritidsaktivitetema talar att stor

livskvalitet.välbefinnande ochför många människors

Samhället

för fysiskasamhällskostnaden medborgarnasberäkna den totalaAtt
Även medför vissaoch motionsutövninginaktivitet idrottsvårt.är om

sjukvården,överbelastningsskador, belastarolycksfall ochskador, som
dockvalda kroppsövningnettoeffekten denna frivilligttorde varaav

aktivitet har inverkan på,i dag fysiskpositiv. Man vet att gynnsamen
insulinberoende diabetes, s.k.ickeoch kan uppskjuta insjuknandet

kostnaden for denna sjukdom medberäknade årligaåldersdiabetes. Den
rimligtföljdsjukdomar miljarder kronor. Det6 ärär att anta att enca

livsstil bland dem harspeciell satsning förändradpå som enen
ökad fysisk aktivitet,åldersdiabetes, med bl.a.etablerad eller latent

ekonomiska besparingar.mycket Det-skulle kunna innebära stora
tydligt relaterade till denandra sjukdomstillstånd,gäller ärsomsamma

och övervikt.fysiska aktivitetsnivån, benskörhett.ex.
friskvårdssatsningar med fysisk aktivitet påVad gäller effekter av

positiva effekter med bl.a.arbetsplatser finns publicerade rapporter om

64 in former college students.Chronic diseasePaffenberger andR.S, Asnes D.P.
fitness. Coll. Med.,Physical health and Am. SportsofForty progress:years

40, Kohl Paffenberger R.S,Blair S.N, H.W,1994.Ann. 93-109,Letures, p
mortality.Physical fitness and all-causeClarc Gibbons L.W.D.G, Cooper K.H,

2395-2401,and JAMA, 262,prospective study of healthyA women s.men
1989.
65 Förlag,social markör. I-ILS 1999. Engström L.-IdrottEngström L-M. som

Livsstiloch Seger LIV 90.Ekblom Forsberg KochM, B, A, M.v -
och hälsotillståndprestationsförmågaHälsa fysiskPrestation Motionsvanor,-

år. FOLKSAM, 1993.åldrarna 20-65bland svenska kvinnor och imän
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minskad frånvaro följd. Vinstema för vidaföretagen överstegsom
kostnadema.

Kunskap orsaker och8.3.2 möjlighet attom

påverka

Orsaker till utvecklingen

I det moderna västerländska samhället har, tidigare berörts, storasom
framgångsrikaoch ansträngningar gjorts för vi i vår dagliga gärningatt

inte skall behöva fysiskt. gäller såväl i arbetetDet ianstränga oss som
hemmet. Särskilt förändringar har skett inom kommunikations-stora
området. bilen centraltminst också placerade hissar ochInte rull-men

framstår självklara och bekväma alternativ vid förflyttning.trappor som
Den tekniken har gjort det möjligt undvika fysisk ansträngningattnya
och det med säkerhet beläggasvårt så det uppenbartäven är ärattom

flertalet individer västvärldeni den moderna för stilla-att ett mer
sittande liv tidigare generationer. ökade kroppsviktenDen kanän vara

detta.indikator påen
livsföringEn sådan dock, tidigare påpekats, inteär utansom

problem. Människokroppen behöver rörelse för fungera optimalt,att
då kroppsrörelse det flertaletför inte längre ingårstoramen som en

naturlig del det dagliga livet den moderna västerlärmingen hän-ärav
visad till särskilda initiativ, ligger utanför det vardagenatt ta som som
kräver, för fysiskupprätthålla god funktionsförmåga. Dennaatt en
medvetet iscensatta motionsutövning förläggs ofta till särskilda arenor
och lokaler, på speciellt arrangerade platser eller i naturområden, som
ligger utanför de platser verksamhetsområden däroch vardagslivet levs
och under den tid individen disponera fritt.kan Härigenom uppstårsom
och utvecklas olika kulturformer individen förhålla sigmåste tillsom
och inlämingsmässigt,kräver rad investeringar, socialt, ekono-som en
miskt för deltagande skall bli möjligt. gäller såvälDettaetc. att
motionsidrott, tävlingsidrott, friluftsliv dans. följerHärav vissaattsom

Shepard critical of work-siteR.A. analysis fitness and theirA programs
postulated benefits.economic Med Sports Exec. 24,Sci. 354-370, 1992.s.
67 har i flera studier andelenMan uppmärksammat överviktiga markantökatatt
i västvärlden. nyligen genomfördI studie svenska kvinnor och fannmänen av

tredjedel hade måttlig övervikt BMI25-29 och därtill 7att attman en pro-
hade lcraftig BMIövervikt 29. A Pan-Eu Survey Consumercent on

Attitudes Physical Body-weight and Health. TheActivity, Institute ofto
European Food Studies. Trinity College. Dublin. Ireland, BMIvikten i1998.
kg dividerat med längden i i kvadrat.meter
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känner för motionsaktiviteter,stark lust delta i vissa andraatt som
filmer ointressanta eller frånstötande.

med den fysiska aktiviteten har till fritidenParallellt förskjutitsatt
och kommitkultiverats så har fritiden i sig få allt betydelsestörreatt
i liv. Fritidssysselsättningarnamänniskors heltutgör, sättett annat

förr, väsentliga människors livsstilinslag i och möjligheterän nyager
visa för andrauttrycka sin personlighet och Idrotts-att att manvem

och motionsutövning detta perspektiv och kan inte förståsmåste ses ur
konsekvensernabiologiskt fenomen biologiska.även ärettsom om

attTill detta kan läggas intresset för kroppen, dess utseende och hur
den skall kontrolleras och formas, för inte disciplineras,kunna sägaatt
har blivit påtagligt. Bevekelsegrundema förhögst sin kropptränaatt
behöver således eller första hand,inte bara, inte i fysiologiskaens vara
eller tillmedicinska eller relaterade rekreationsbehovett utanvara
måste också förstås kulturella uttryck i socialt sammanhang.ettsom

vad skall använda kroppen tillKroppens utseende och i högstaärman
präglatgrad kulturellt

utveckling har såledesDet moderna samhällets medfört viatt gene-
rellt mindre. har dock kompenserat sigVissa för dennarör oss grupper
minskade fysiska sig åt idrottaktivitet och motion. Iägnaattgenom
vuxengenerationen gäller detta i första hand de och väl-ärsom yngre
utbildade utsträckningoch bland barnen i de istörre växersom upp
familjer med förhållandevis detgod ekonomi. När gäller barn och ung-
dom kan också konstateras antalet obligatoriska lektioner iatt ämnet
idrott har minskat i såväl grundskola gymnasieskola under desom

numindre hardecennierna viss ökning skett grundskolanen isenaste
och oftast till eller lektioneruppgår två vecka. Skolansnumera en per
idrottsundervisning tillgodoser således inte barns och ungdomars totala
behov fysisk och långt ifrån allaaktivitet kompenserar detta medav
frivillig träning.

Påverkansmöjligheter

En viktig del i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ökaär att
befolkningens genomsnittliga fysiska aktivitetsnivå, främst attgenom
de inaktiva blir aktiva. Mycket talar för detta fåskulle påtagligaattmer
positiva effekter befolkningens allmänna hälsotillstånd.på Särskilt
gäller detta de bör framhållasDet dockmest utsatta attgruppema. en

68Se vidare Shilling 77:e Body and Social Theory.C. London: Sage 1993;
77:eTurner B.S. Body Society. London: Sage 1996;. Fagrell ochB.

Nilsson red. Stockholm:P. Talet kroppen. I-ILS Förlag 1998.om
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satsning ökad inte kanpå fysisk aktivitet förväntas särskilten ge
snabba synliga effekter hälsotillstånd.på människors skäl:tvåDetta av
för det strategiarbeteförsta krävs långsiktigt olikaoch mångaett typer

insatser, både individuella strukturella föroch påverka de fysisktattav
inaktiva bli aktiva. det andra vissFör det också tid,att tarmer en

fysiskasäkerligen flera år, innan den ökade aktiviteten tydligager
utslag i minskad sjuklighet.t.ex.

Nationell och internationell erfarenhet visar inte når in-att man
aktiva i samhället med enbart information. Information vis-ärgrupper

lederserligen viktig inte till någon betydande andel deattmen av
fysiskt inaktiva livsstil.ändrar sin måste breddas ochInsatsema sinta
utgångspunkt i människors livsvillkor, livsstil och tidigare erfarenheter

idrott, motion och friluftsliv.av
fysiska aktiviteten kan påverkas på flera förstaDen det kanFörsätt.

rad åtgärder samhällsnivå. Förbättradske på ekonomi och förbätt-en
rade levnadsvillkor för skulle öka möjligheterna förutsatta grupper
många utbud aktiviteterdel de erbjuds. det finnsMenatt ta av av som
också rad förändringar ikan såväl den inregöras yttreen som som
miljön innebär fysiska aktivitetenden blir naturlig delattsom en av
vardagen. erbjuda tilltalande och cykelvägar,Att gång- liksom inbju-
dande komplement till hissar och rulltrappor kantrappor utgörasom
exempel på detta.

För det andra kan insatser för höja befolkningens kun-göras att
skapsnivå vad hälsomässiga betydelsengäller den fysisk aktivitetav
och de hälsomässiga risker förknippade med fysisk inaktivitet. Iärsom
detta tillavseende kan stöd olika organisationer, har sådanges som
verksamhet Vidare särskildpå bör uppmärksamhet riktasprogrammet.

dem livsstil helt saknar inslag fysisk aktivitet, de medmot t.ex.vars av
dåliga kunskaper och självförtroendedåligt vad gäller idrott, motion
och friluftsliv, blandvilket betydligt vanligare lågutbildade blandär än
högutbildade. i sammanhanget viktigtDet uppmärksammaär att att
fysisk aktivitet organiseradeinte bara sker aktiviteter ocksåutangenom

cykling, dans, simning, friluftslivpromenader, och trädgårds-genom
arbete.
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Ofullständig kunskap forskningsbehovoch

Trots kunskapsläget gäller befolkningensvad idrotts- och motions-att
relativt åtminstone från tonåren till medel-är övregottvanor upp

åldern, så kännedomen individemas totala fysiska aktivitetär om
Ökadofullständig. kännedom människors fysiska aktivitet, dessom

omfattning, intensitet frekvens, förutsättningoch för kunnaär atten
studera i relationden fysiska aktiviteten till det allmänna hälso-
tillståndet och till vissa specifika sjukdomar. angelägetHär detär att

studier.såväl kartläggningar prospektivagöra som
Idrotts- och motionsaktiviteter allt del mångasutgör störreen av

totala fysiska aktivitet. därför viktigt ha kunskap omfatt-Det är att om
ningen inriktningen dessa aktiviteteroch vilka förändringarsamtav

sker tid. Regelbundet återkommande nationella kartlägg-översom
ningar, tredje år, därför angeläget genomföra. Härt.ex. vart attvore
framstår vissa särskilt angelägna få ökade kunskaperattgrupper som

gäller bl.a. de barnen, deras fysiskaDet och motoriska akti-om. yngre
vitet och möjligheter till utelek, de äldres fysiska aktivitet ochsamt
villkor för kroppsövning. dessa åldersgrupper finnsI mycket få studier
gjorda. alla ålderskategorier gäller det belysa vadFör hindraratt som
respektive stimulerar till aktivitet.

Vidare bör framhållas finnsdet kunskapsbehov beträf-att ett stort
fande påverkansprocesser. påverkas människorsHur uppfattningar om
sin fönnåga, den kroppen och lusten delta fysiskai olikaattegen egna
aktiviteter tidigare erfarenheter idrott och motion, omgiv-av av av
ningsfaktorer levnadsvillkor informationoch kam-respektivesamt av
panjer regelbunden fysisk aktivitet ocksåDetnyttanom av vore
angeläget i olika delar det svenska samhället i uppföljnings-att av
studier analysera de hälsomässiga effekterna olika fysisktyperav av
träning.

Slutligen idrottsundervisningmåste skolansnänmas är närmastatt
outforskad under 1990-talet. har förändringar beträf-Här skettstora
fande såväl läroplaner, antalet obligatoriska lektionstimmar irme-som
håll. Hur har samhällsutvecklingen påverkat undervisningens innehåll
och uppläggning och konsekvenser dessavilka har förändringar haft för
elevernas kunskaper färdigheter, deras fysiska kapacitet hälso-och och
tillstånd och deras förhållningssätt till fysisk träningegen

69 Fysisk -föraktivitet och Rapport 1999:8, Folkhälsoinstitutet.nöje.nytta
Stockholm, 1999.
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målBefintliga och strategier8.3

mål,Befintliga strategier och aktörer

nationell handlingsplan befolk-Sverige finns någon förI inte antagen
finns dock angivna mål idrottningens fysiska aktivitet. förDet ämnet

för grund- respektive gymnasieskolan.och hälsa i läroplanerna Kurs-
grundskolan "Idrott, ñ-i-planerna styrdokument och för bl.a.sägsär

och rekreation betydelseluñsliv och olika former motion har storav
kunskapför folkhälsan. Därför det viktigt bam och ungdom fårär att

hur fungerar och hur godaden kroppen matvanor,genomom egna man
regelbunden och friluftsliv kan förbättra sitt fysiska ochfysisk aktivitet

skall i slutet nionde skolåret bl.a.psykiska välbefmnande. Eleverna av
välbefmnande".förstå sambandet mellan motion ochmat,
för hälsasammanlagda obligatoriska tiden idrott ochDen ämnet

under timmar 60 minuter, vilketgrundskolans nio år 500är motsvarar
vecka.ungefär lektioner gymnasieskolan varie-två 40-minuters Iper

mellan de olika ñândet sammanlagda antalet timmar programmenrar
tillhör Sverige de nationer itill Vad gäller grundskolan Europa80 130.
timmar i och hälsa.har minst antal obligatoriska idrottämnetsom

detta minskat under de decen-Antalet lektioner i harämne senaste
kraftigtnierna samtidigt s.k. friluftsdagarna reducerats.de Densom

möjlighet tidigare påverkaenskilda skolan betydligthar större än att
tidstilldelningen friluftsliv. Antalet lektionerför idrott och i ämnet
idrott hälsa, liksom antalet friluftsdagar, kan därför variera mellanoch

ingen friluñsverksamhetolika skolor. vissa skolor förekommerPâ av
och mark eller skidor ellerbetydelse i skog åkaattuteattsom vara

skridskor.
1998",presenterade sitt betänkande hadeIdrottsutredningen, som

föreslådet statliga stödet till idrotten ochuppdrag utvärderaattsom
stödövergripande mål för detta tilltydliga mål för detta stöd. Somnya,

idrotten föreslogs följande.
ideelltskall stärka sådan allmännyttigStatens till idrottenstöd

ungdoms-,organiserad, medlemsstyrd bam- ochdemokratisk och
andelmotions- omfattar betydandeoch tävlingsverksamhet en avsom

och tillhörighet, ellerbefolkningen oberoende kön, social etniskav
fysiska och förutsättningar.psykiska

7° tillägg skolan ha särskild profil med inrikt-till detta den enskildaI kan en en
fiiluftsliv. har enskildaning någon form idrott, dans eller Dessutom denmot av

i till form fysisk aktivitet.eleven vissa skolor möjlighet välja någonatt extra av
71 stöd till idrottsrörelsen ochSOU för livet. Statens1998:76. Idrott Motion
jiilzøislivets Betänkande Idrottsutredningen.organisationer. av
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I regleringsbrev för Folkhälsoinstitutetår ñck i uppdrag1998 att ta
fram och redovisa vilka finnsmöjligheter stimulera till ökadattsom
fysisk aktivitet bland de minst fysiskt aktiva. Under-ärgrupper som
laget skulle belysa internationellasåväl nationella erfarenhetersom

beskriva möjliga hälsoeffekter. Uppdraget har redovisats iävensamt
skriften -förFysisk aktivitet och I redovisningennöje.nytta av upp-
draget föreslogs fysiskt aktivitetsår 2001. I regleringsbrevet förett
år 1999 har Folkhälsoinstitutet fått i uppdrag i brett samråd medatt
andra myndigheter planera och genomföra satsning fysisk aktivi-påen

år 2001.tet

Uppnådda effekter

Det synnerligen med säkerhetsvårt uttala sig i vilkenär att om
utsträckning de angivna har uppfyllts.målen genomföraFör attovan
sådana utvärderingar skulle kontrollerade uppföljningsstudier behöva
genomföras, vilket praktiskapå många och forskningsmetodolo-stöter
giska svårigheter. Allmänt kan följandedock iakttagelser Visser-göras.
ligen erhåller alla undervisningsvenska ungdomar i idrott hälsa,och
och får därigenom vissa kunskaper i idrott och fysisk träning ochom
hälsa, den tillmätta obligatoriska tiden för ca två 40-ämnetmen
minuterslektioner vecka i grundskolan inte medicinskutgörper en ur
och fysiologisk synvinkel tillräcklig fysisk träning. barnMånga och
ungdomar sig åt idrott på fritiden, det gäller långt ifrån alla.ägnar men

ÖrebroI studie IS-åringar i farm tredjedel inte nåratten av man en upp
till nivån måttlig intensitet sammanlagt minst dygn,30 minuter per

trots.skolans idrottsundervisning till
övervikt indikatorerOm används flera fysiskpå låg akti-som en av

vitet visar studie omkring hälften de svenska ochatt männenen av
cirka tredjedel de svenska kvinnorna i medelåldern hade måttligen av
övervikt. Dessutom hade 14 och kvin-6männenprocent procentav av

övervikt.kraftig intressant uppgift i sammanhanget iEn är attnorna
denna åldersgrupp sig fler ha ökat minskat iansåg vikt underän senare
tid. Drygt 10 rapporterade de gått ned i vikt medan dubbeltprocent att
så många, dedrygt 20 menade gått i vikt detprocent, att senasteupp
halvåret.

72Ekelund Tidskrift Gymnastik och Idrott, 1997/4.U. i
73A Pan-Eu Survey Attitudes PhysicalConsumer Boay-weightActivity,toon
and Health. The of Studies.Institute European Food Trinity College. Dublin.
Ireland, 1998.



1999:SOU 137aktivitet288 Mat och üszlsk

förñiluftsliv möjligheterochidrott, motionTrots storaatt rymmer
ioch i olika samverkaskilda kulturmiljöer åldrarmänniskor från att en

språk,habehöver inteaktivitet man gemensamtettensgemensam
mel-verksamheter till ökad jämlikhetinteså bidrar i nuläget dessa en

skillnader redan finnsförstärker istället delan människor utan som
be-olika sociala villkor. Förutsättningarnamellan individer med att

källa till och livsglädjefriluftsliv hälsadriva motion ochidrott, som en
i vårt samhälle.ojämnt fördelade Deframstår mycket nyasom

medel-ochmotionsaktivitetema tycks attraheramest unga yngrevuxna
samhällsskikten. tillVikten ha tillgångålders i de grön-övre attav

stimu-miljön lite distans förområden såväl i den nära attsom mer
avsnitti 9.2.lera till fysisk aktivitet äventas upp

möjligheterna sigkonstaterasSammanfattningsvis kan ägnaatt att
praktiska utövandet ojämliktmotionsutövning, och detidrotts- och är

samhällsmed-befolkningen. Målet allai den svenskafördelade att ge
och därför långtdelta i idrott motionförutsättningarborgare lika äratt

uppfyllt.ifrån
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strategier8.3.4 Mål och

Mål

aktivitetinnehålla fysisk ochskoldag skallVarje moment av
hälsa schematidrott och påstörreämnet utrymmeges

fysiskplanerade så aktivitetSkolgårdarna skall att spontanvarae
stimuleras.

skall trafiksäker så barnen risk kantill skolanVägen att utan0 vara
eller cykla dit.

idrott och hälsa skall bibringa elevernaundervisningSkolans i
färdigheter de tillkunskaper och stimulerassådana att egen

jjzsisk aktivitet
färdigheterkunskaper och i idrott fri-Eleverna skall erhålla och0

luftsliv i olika former.
simma.Alla skall lära sigbarn0

stimuleras till erbjudabör formArbetsgivare någonatt av
arbetstid eller anslutning till arbetetunder imotion

till fysisk aktivitet anslutningAlla skall möjlighet till bosta-iges
den attgenom

anläggs,cykel och gångvägar
for spontanidrott bevaras anläggs,lättillgängliga ellerarenor

eller anläggs,lekytor för barnen bevaras
bostadsområdena skyddas.grönområden i närheten av

skall riktas till äldreSärskilda insatser

har olika formerskall riktas tillSärskilda insatser personer som
rehabilitering,eller behov för ökajñmktionshinder, iär attavav

bsiskderas möjligheter åtsig träningägnaatt

Inledande synpunkter

i idrott och hälsa, viktigundervisningenSkolan, och då särskilt är en
positivtgäller formandetför detbam och ungdom när ettavarena

aktivitet, till den kroppen och förmåganförhållningssätt fysisktill egna
för denfärdigheter betydelseoch inlärning kunskaper ochdär avav

aktivitet förskole-Fysisk ifritiden kanaktiviteten under äga rum.egna
allsidig utveckling såvältilloch positivt bidraskolåldem kan också en

viktig uppgiftSkolan harkognitivt, fysiskt/motoriskt.socialt attensom
rörelsebehov, möjligheter tilltillfredsställa inneboendebarnens enge
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allsidig rörelseträning, till lek och avspänning till inlärningsamt av
färdigheter anpassade till och förmåga. Härigenom kan skolanvars ens
bidra till skapa förhållningssätt till fysisk aktivitet och tillatt ett gott en
positiv kroppslig självbild.

börFör det möjligheter till fysisk träning på arbets-extravuxna ges
tid eller i anslutning till arbetet. förflyttningarDagliga till och frånt.ex.
skola eller arbetsplats, goda möjligheter till regelbunden fysiskger
aktivitet. Som tidigare framhållits visar vetenskapliga studier 30att
minuters sammanlagd fysisk aktivitet, med måttlig ansträngning, per
dag bra grund för god hälsa.är en

Långt ifrån alla sig idrott ochåt motion. finnsägnar Det där-vuxna
för anledning studera ytterligare insatser kan för sti-att göras attom
mulera till regelbunden kroppsrörelse. Alla skall ha möjlighet attvuxna

fysiskt aktiva i enlighet med intresse och förutsättningar. gällerDetvar
inte minst alla med olika funktionshinder.typer av

Under den ZO-årsperioden har det blivit fler sigsenaste sägersom
motionsutövare, särskilt bland Det dock fort-ärvara unga vuxna.

farande minoritet den svenska befolkningen sigägnaren av som
regelbunden motion varje vecka. Alla barn får heller inte tillräcklig
fysisk träning. samtidigtDå den dagliga fysiska ansträngningen under
arbete och i hemmet sjunker det kommitténs bedömning viär ståratt
infor mycket situation,allvarlig där växande antal i den svenskaetten
befolkningen så fysiskt inaktiva löperde riskär påtagligt för-att att

sin hälsa, med personliga problem ochsämra samhällsekonomiska kon-
sekvenser följd. Särskilt allvarlig situationen för ekonomisktärsom
och socialt där fysisk inaktivitet kombineras med andrautsatta grupper
hälsoriskbeteenden rökning.t.ex.som

Mål, strategier och aktörer

skoldagVarje skall innehålla fysisk aktivitet ochmoment ämnetav
idrott och hälsa schematpåstörre utrymmeges

erfarenheterBarns fysisk aktivitet och idrott kan störstaav vara av
betydelse för deras förhållningssätt till olika former motion, idrottav

Ämnetoch friluñsliv idrott och hälsa måste därförsom vuxna. ges
i skolan och bör inriktasstörre hälsobeñämjandeutrymme aktivi-mot

där lek och inlärning centralt innehållteter för de bar-utgör ett yngre
Fysisk och motorisk aktivitet kan också ha inverkannen. en gynnsam

på den teoretiska inlärningsprocessen förutsatt verksamhetenatt är
individuellt avpassad och allsidig. Alla barn, och särskilt de påsom
grund olika funktionshinder har påsvårt hand sig åtatt ägnaav egen
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deltamöjlighet utifrånlek,fysisk och skallaktivitet att egnages
böridrottsundervisningför skolansförutsättningar. Inom ramen

med särskilda behoverbjuda barnidrottslärarespecialutbildade en
utformadebör ocksåidrottsundervisning. Skolgårdarnaanpassad vara

frånOckså till ochstimuleras.aktivitetfysisk vägenså att spontan
ditstimulerar till eller cykladen gåutformadskolan skall så attattvara

hand.på egen

sådanaskall elevernaoch hälsa bibringaidrottSkolans undervisning i
till jjIsisk aktivitetstimulerasfärdigheter dekunskaper och att egen

vissaidrott och hälsa.undervisning i FörskolansSamtliga nåsbam av
kanske enda kontakt medförsta ochderasundervisningbarn dennaär

skolämnet idrott ochskäl blirdessafysisk träning. Avregelbunden
aktuella ocksåbarnsbetydelse för mångaavgörandehälsa menav

Ämnet betydelseocksåvälbefinnande.hälsotillstånd ochframtida är av
motionsaktivi-lek, idrotts- ochdelta isjälvbild och lustför barnens att

och framgent.teter nu
Ämnet praktiska ochskolan med bådeiökatmåste utrymmeges

och mark,förflytta sig i skogFriluftsverksamhet,teoretiska inslag. att
i träningsprogramfärdighetersimma liksom ärkunna göraattatt egna

aktivför framtida fysisktbaskunskaperutvecklandetväsentliga i ettav
liv.

plädera förinte detsammaaktivitetenfysiskaöka denAtt är attsom
första hand lättillgängligaioch motion. Detprestationsinriktad idrott är

centralalek och inlärningifråga därkommaträningsformer bör ärsom
allmännaidrottsämne påpå skolanskravinslag. ställerDetta samtnya

närmiljlevnadsvillkor och öer.
hälsosynpunktfrånviktigafriluftsliv inte baraochIdrott, motion är

för-fritid. Sker ingenoch stimulerandeaktivockså viktiga förutan en
socioekonomiskaolikamellanskillnadernaändring kommer grupper

hälsa.livsstilar ochvad gällerbådeytterligare ökaatt

formerbjudatill någon motionbör stimulerasArbetsgivare att av
till arbetetanslutningunder arbetstid eller i

arbetstidpåfysisk träningmöjligheter tillbör detFör extragesvuxna
fråntill ochförflyttningar,Dagligatill arbetet.eller i anslutning t.ex.

fysiskregelbundentillmöjligheterarbetsplats, godaskola eller ger
vetenskapliga studier 30framhållits visaraktivitet. tidigareSom att
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minuters sammanlagd fysisk aktivitet, med måttlig ansträngning, per
dag bra grund för god hälsa.är en

Det kan medföra betydande ekonomiska vinster för de företag som
s.k. friskvårdssatsningar, där fysisk aktivitet ingårgör viktigtettsom

inslag. börDet självklarhet de anställda erbjuds möjligheterattvara en
under arbetstid eller i anslutning till arbetet sig åt någon formatt ägna
motion. Större företag bör friskvårdsplaner jmf jämställd-upprättaav

hetsplaner för sina anställda. Vidare bör arbetsgivar- och arbetstagar-
organisationer delta hälsofrämjandepå aktivt i det arbetet. Fri-sättett
villigorganisationemas arbetsplatsrelateraderoll i satsningar fysiskpå
aktivitet också minstmycket viktig och inte gäller detta olika utbild-är
ningssatsningar.

Alla skall till jysisk anslutning till bostadenmöjlighet aktivitet iges

stimulera fysisk aktivitet i lokalsamhället cykel-För till bör ochatt
skilda från övrig trafik. Flerpromenadvägar anläggas ochärsom

lättillgängliga bör anläggas i närhetenför spontanidrottarenor av
bostadsområdena. barnen rika möjlighetervikt harDet är attytterstaav
till lek och idrott bostaden i riskfria miljöeri anslutning till och att
grönområden lämpar sig för friluftsliv skyddas, så långt det ärsom
möjligt. storstadsområdenaDetta speciellt angeläget i där tillgångenär
på grönområden begränsad.är

Särskilda skall riktas äldreinsatser mot

Alla medborgare skall ålder bostadsort möjligheteroch haoavsett att
och cykla på säkert i anslutning till bostaden. Avsättettpromenera

särskild vikt det finns närbelägna grönområden för promenaderär att
och friluftsliv. äldresDe situation särskilt uppmärksammas.måste här

Betydelsen effektenoch regelbunden fysisk aktivitet hos äldre ärav
Äldremycket har, jämfört friska människor,med mindrestor. yngre

marginaler mellan fysisk kapacitet de krav vardagslivetoch ställersom
varför regelbunden fysisk aktivitet bland äldre särskilt angeläget.är
Arbetsplatsen bör erbjuda sina pensionerade medarbetare möjligheter
till regelbunden motionsutövning. Pensionärsföreningar och andra
organisationer bör stimuleras anordna gmppaktiviteter för pensionä-att

Äldreochpromenader dans. inom särskilda boendefonnert.ex.rer som
bör särskilt till fysiska aktiviteter. Alla måsteuppmuntras ges

Ävenmöjligheter på sin nivå. den i behov rullatortränaatt ärsom av
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för sinfysisk aktivitet höjatillrullstol böreller attextrauppmuntras
livskvalitet.fysiska kapacitet och

har olika formerriktas tillSärskilda skallinsatser avpersoner som
rehabilitering, för öka derasbehovfunktionshinder, eller i attär av

fysiskmöjligheter åt träningsigägnaatt

bli fysiskttenderarlångtidssjukskrivnaochLångtidsarbetslösa att
arbets-och återanpassning tillrehabiliteringförsvårarinaktiva. Detta
fysiskmed särskilddelar landet,i olikaFörsöksverksamhetlivet. av
sjuk-hälsoeffekter varförpositivavisar påträning för sådana grupper,

hurför upplysningarbetsförmedlingarna börvården och ta omansvar
Människor genomgåraktiv.fysisktbliindividen kanoch sommervar

deloftasjukvården,inombehandling stortappart.ex. en avopereras,
Efterbehandling.genomfördefterprestationsfönnåganfysiskaden

god klinisk reha-märmiskorerhåller mångaeller operationsjukdom en
mycket lågsjukvården medde oftadetta lämnarbilitering trots enmen

tillåteranpassningeninnebärprestationsförmåga. Dettafysisk ettatt
ochrisken för skadorochvardagsliv försvårasochnormalt arbets- att

ochäldreSärskiltolika slagbesvär ärutsattaär stor. personer per-av
övervikt.medsoner

bör aktivitetsgruppersjukvårdeninstitutionelladenanslutning tillI
efter sjukhusvård. Eftersomrehabiliteringochinförbildas för träning

bildas isärskilda aktivitetsgrupperproblem börväxandeövervikt är ett
Över fysiskhuvud börfrivilligorganisationema.medsamverkan taget

kliniskaden normalafortsättning pånaturligbliaktivitet remisspå en
prestationsförmåganormal fysiskmed måletrehabiliteringen att en

skall uppnås.

bedömningAvslutande8.4

psykisktfysiskt ochfriskfaktor förfrämstförst ochbörMaten vara en
hand börandrai vardagen.prestationer Ioptimalaoch förvälmående

vilkasjukdomar,utvecklingenförriskfaktormaten avavsomses en
väli dagkonsumenterflestavälfärdssjukdomar. De ärkallasmånga

sockerintagetsänka fett- ochvarierat,viktenmedvetna ätaattom av
motverka sjukdomarförgrönsakskonsumtionenlrukt- ochöka attsamt

tillämpamånga har svårtProblemeti livet.och ohälsa attär attsenare
det gäller tid,finnsHindrenpraktiken.sina kunskaper i när pengar,

ändra invant beteen-svårighetenochsmakpreferenserkunskap, att ett
Även ochaktivitet för god hälsafysiskgäller betydelsendetde. när av
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livskvalitet kunskaperna,ökar omsättningen dessa insikter imen av
praktiken beroendevarierar på kön, levnadsvillkorålder, och social
situation.

frånDe folkhälsosynpunkt viktigaste målen det gäller områdetnär
fysisktoch aktivitet till innehåll, form och förbättrametodmat är att

den offentliga, opartiska informationen hälsosamma sär-matvanor,om
skilt ekonomiskt Man bör också förverkagentemot attsvaga grupper.
de har för andras inom bl.a. förskolan,ansvaret matgrupper som
skolan, hälso- sjukvårdenoch äldreomsorgen tillräckliga kun-samt ges
skaper, positivabarnen får erfarenheter och kunskaper braatt matom

övervikt förebygges. Eftersom fysisk inaktivitet och överviktsamt att
samvarierar angeläget mål alla samhällsmedborgareär ett att oavsett-
ålder, kön, bostadsort, ekonomiska förutsättningar eller funktionshinder

likvärdiga möjligheter sig någon form fysiskägnaattges av-
träning i sin närmiljö. skolan eller i anslutning till arbetetI bör skapas
möjligheter erhålla form motion. Eftersomnågon betydelsen ochatt av
effekten regelbunden fysisk aktivitet hos äldre mycket börär storav
särskilda riktas äldre. ocksåinsatser angeläget deDet ärmot att som
har olika former flmktionshinder, i behoveller rehabiliteringärav av
får ökade möjligheter fysisk träning.sig åtägnaatt
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9 Droger

Inledning9.1

kapitel handlar tobaksrökningföljandeDe områden är samtomsom
läkemedel. Följderna rökningnarkotika ochmissbruk alkohol, avav

folkhälsoproblemen.de verkligtoch alkohohnissbruk tillhör Nar-stora
betydelse folkhälsosyn-frånkotikamissbruk har däremot inte samma
narkotika aldrig varit goddock tillgången såpunkt. tyder påData att

tidigare narkotika ochfler människori dag, än testar attattsom yngre
med sitt missbruk.färre förmås slutaetablerade missbrukare att

folkhälsoproblem inte tillräckligtLäkemedelsberoendet ärsom
ökar med ochförskrivningen stigande ålderundersökt. Klart dockär att

utsträckningbrukar lugnande medel i vadkvinnor större än män gör.att
lever under socioeko-arbetslösa ochKortutbildade, sompersoner

konsumerarförhållanden också betydligtnomiskt underpriviligierade
andra.bensodiazepiner änmer

behandlar har det dekapiteldroger följandeDe gemensamt attsom
vilket inte något problempåverkar det centrala är störrenervsystemet,

begränsad. tillvänjningDäremotanvändningen ochtemporärär gerom
sociala och hälsomässiga problem.betydandeoch beroende upphov till

under deför rökning har minskatförsäljningen tobakPositivt är att av
helhet. Bland ungdomar harbefolkningendecennierna isenaste som

bromsats1980-talets mittskedde fram tilldock den nedgång upp.som
utbredd blandmarkanti årskurs 9Noterbart räkningen ärär att mer

flickor bland pojkar.än
registrerade alkoholförsäljningendenföljd harUnder år peren av

faktiskatyder dock på denVissa datacapita varit relativt konstant. att
beroende på ök-årenalkoholkonsumtionen dehar gått senaste enupp

alkoholkonsumtionen. Konsumtionenning den oregistrerade avav
1990-talet.sedan börjanbland ökat någotungdomar har också av

och drog-i detta avsnitt, drogerbehandlasohälsofalctorerDe som
missbruk drabbareffektemamissbruk, har det ettgemensamt att av

förhållanden hårdaresocioekonomiskadåligalever underpersoner som
livsbetingelserförhållanden. Godagoda socialade lever underän som
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alltså visst skydd konsekvenserna den ohälsa drog-motger av som
missbruk för sig.med

9.2 Tobak

Bakgrund,9.2.1 nuläge och prognos

Inledning

Tobaksförsäljningen i Sverige finns redovisad sedan mitten 1800-av
talet. I synnerhet under tobaksmonopolets tid 1915-1960 fanns en
detaljerad försäljningsstatistik torde fullständigha givit ochsom en
tillförlitlig bild tobakskonsumtionens utveckling. Därefter fortsatteav
Svenska Tobaks AB/ Swedish Match redovisa data totalförsälj-överatt
ningens utveckling. Avregleringen tobakshandeln, ökat resande,av

har dock försäljningsstatistikensmedfört till-öppnare gränser attm.m.
förlitlighet mått totalñörbrukningenpå i landet i viss mån harsom
minskat, särskilt under de allra åren. Enkätundersökningarsenaste av
befolkningens tobaksvanor har företagits rad olika myndigheter,av en
institutioner, m.fl. första kändaDen undersökningen gjordes år 1946.
År 1963 genomfördes den hittills kartläggningen rökvanorstörsta av

Från år 1980 ingår frågor rökvanor varje år i Statistiska Cent-m.m. om
ralbyråns undersökningar levnadsförhållandensvenska folketsom

Förekomst tobaksbrukav

befolkningenI

Under början 1900-talet den produkt domineradeav var snus som
marknaden tillsammans med piptobak och i någon mån cigar-
rer/cigariller. Försäljningen cigaretter låg fram till andra världskrig-av

slut varje underår 500 capita. Därefter skedde emellertidets st per en
kraftig ökning cigarettförsäliningen, endast till liten del skeddeav som
på andra bekostnad. nåddes i mittenEn 1970-talettoppvarugruppers av
då konsumtionen capita 15 år och äldre 800 cigaretter1överper var

år. kan iDet sammanhanget kvinnliga tobakskonsu-noteras attper
så uteslutande röker cigaretter, medan såväl pip- ochmenter gott som

cigarrökning snusning förekommer bland män.som

1Drogutvecklingen iSverige. Rapport 99. Folkhälsoinstitutet, Centralförbundet
för alkohol- och narkotikaupplysning. StockholmRapport 1999.nr
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försäljningen förhar tobakUnder de två decenniernasenaste av
rökning minskat långsamt. Försäljningen cigarrer/cigarillerav resp.

perspektivpip- rulltobak har varit i oförändradoch i längre stort settett
eller minskat. Försäljningskurvan för cigaretter, räknat i vikt, påverkas

genomsnittligt har för-marginellt cigarettema blivit lättare, ochattav
kraftigtsäljningen har minskat räknat i stycken.cigaretter ävenav

Även befolkningsutvecklingen markanti förhållande till ser man en
minskning rökning.försäljningen tobak förav av

världskrigetFörsäljningen kom efter andra minska kraf-attav snus
tonårtigt från och år till lägsta4 000 1939 3 500 1945över tonca en

såldes. Svenska Tobaksnivå år 1968, då endast 375 Inom2 ton snus
i dag dendå liksom Swedish Match domineradeAB, ensamtsom

svenska fördes diskussioner huruvida snusandetsnusmarknaden, om
försvinna helt och produktionen kundepå läggas Före-väg attvar ner.

populariserabeslöt dock i stället på ochtaget att snusetatt satsa start-
ade den första reklamkampanjen för i sin historia, medstora snus nya

omfattandemärken och förpackningar med annonsering ochsamt en
Åraffischering. försäljningen ökat stadigt.Sedan dess har 1998av snus

såldes Försäljningen tuggtobak däremot mycket3495 ärton avsnus.
liten har minskat stadigt under de decen-14 år 1998 och senasteton
mema.

ochMän kvinnor

Redan för sedan rökningen mycket utbredd blandhalvsekelett var
rökvaneundersölmingenden första kända år detI 1946 50män. var pro-

kvinnorna rökteendast regel-9männencent procent av somav men
bundet. rökvaneundersökning SCB genomförde ården 1963I stora som

i densammadagligrökare blandandelen män settstortvar vuxna
bland kvinnorna hade ökat till49%, medan andelen rökare 23 pro-

Bland det sannolikt, tidigare påpekats, sketthademärmencent. som en
cigarettrökning, synnerhetövergång från pip- cigarrökning till ioch

bland de yngre.
Ar allra utbredd i de åldersgrup-rökningen1963 yngstamestvar

märkbart bland kvinnor. då skullevilket särskilt En prognospema, var
ha dramatisk ökning andelen rökare i be-pekat på automatis , aven
folkningen, äldre generationer med låga andelar rökaretill följd attav

generationer rökningenskulle därsuccessivt ha ersatts av nya var mer
utbredd.

förvänta.kunnat Vis-Utvecklingen blev dock än manmer gynnsam
serligen bland kvinnor, sannolikt till slutetfortsatte rökningen ökaatt

kunde minskning skönjas redan i1970-talet, bland männen enav men
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Årbörjan 1970-talet. 1977 hade andelen dagligrökare enligt SCBav
minskat till bland41 ökat16-74 år tillmänprocent vuxna men
32 bland kvinnor. den åldersgruppenI år16-24procent yngsta var

tydligare: andelen dagligrökaremönstret hade här minskat tillännu
35 bland ökat till 47 bland kvinnorna.männenprocent procentmen

Från 1980-talet och framåt kan dock tydlig minskning blanden ses
både och kvinnor. Andelen dagligrökare under åren 1980-1998män
framgår tabell 9.1.av

dagligrökareTabell 9.1. Andel bland% 16-84 år under årenvuxna
1980-1998.

Migrökare 1980-98

Mån Kvinnor

1980 36 29
1981 34 27
1982 34 28
1983 32 26
1984 33 28
1985 30 27
1986 29 27
1987 29 26
1988 28 26
1989 25 26
1990 26 26
1991 26 24
1992 25 27
1993 23 23
1994 22 24
1995 22 24
1996 21 23
1997 17 22
1998 17 22
Källa: SCB.

Minskningen har varit påtaglig bland kvinnor,bland vilketmän änmer
lett till räkningen utbredd bland kvinnor blandatt är än män.nu mer
Detta mycket ovanligt i internationellt perspektiv. Minskningenär ett
har skett i alla den har genomgående varit i destörstgrupper, men

befarade utvecklingenDen år 1963 har alltså törbyttsyngsta grupperna.
i sin de generationerna röker genomsnittligt mindre demotsats: ännya
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äldre. efterAndelen dagligrökare kön ålder framgåroch år 199g ta-av
bell 9.2

Tabell dagligrökare bland9.2. Andel år efter% 16-84 åldervuxna
och kön år 1998.

Dagligrökare 1998

KvinnorMän
16-24 15 22
25-44 15 24
45-64 24 29
65-74 13 16
75-84 10 8
Källa: SCB

Barn och ungdom

första undersökningarna skolungdomarsDe rökvanor gjordes iom
början 1970-talet. eleverna i grundskolans årskursAv 9 år 1971av var
det pojkarna och flickorna41 47 svaradeprocent procent avav som
på frågan Röker du. Under hela 1970-talet och början 1980-taletav
minskade sedan bland skolungdomama.rökningen

Bland ungdomar tobaksvanoma likainte tydligt befästaär som
bland ungdomar "har ellerMånga prövat röker ibland, ochvuxna.
det kan diskuteras hur dessa data skall tolkas. hälsoperspektivI stårett
det dagliga fokus,tobaksbruket i de verkligt allvarliga hälsoska-men
doma frånsett själva beroendet uppstår vanligen inte förrän eñer- -
flera års tobaksbruk. koncentreras därför tillIntresset frågan hur prog-

Ärför de elever bara de in iprövat. påut vägt.ex. ettnosen ser som
rökareregelbundet bruk eller skall de betraktas f.d. Jusnarare som

ungdomarna desto svårare blir det bedöma innebörden iär, attyngre
svaren.

denna naturligtMot bakgrund det sig i första hand redovisater att
det regelbundna tobaksbruket bland ungdomar. här hurDet är man ser

del ungdomskull sannolikt har förutsättningar blistor attav en som
dagligrökare i ålder och därmed kommer föräven utsättasattvuxen
hälsoriskema. sammanställning denna utvecklingEn bland 16-åring-av

framgårunder åren tabell1983-1998 9.3.ama av
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varje dagTabell Andel % eller bland9.3. röker varje dag nästansom
ungdomar i grundskolans årskurs under åren 1983-1998.9

Daglig/nästan dagligrökare, 16-
åringar

FlickorPojkar

1983 1811
1985 11 14
1987 10 15
1989 12 17
1991 13 18
1993 14 18
1995 13 17
1996 12 17
1997 1612
1998 11 14

Källa: CAN.

fram till 1980-talets mitt har uppenbarligenDen nedgång skeddesom
Ävenbromsats skillnaderna mellan enskilda årdärefter. ärupp om

små, förefaller det regelbundna rökandet ha ökat bland ungdomar i
1990-talet.slutet 1980-talet och något år in på svårtDet är attav av-

nämnvärd minskningdet verkligen skett någon under 1990-göra om
talet. den andel inte röker alls, har dennaOm i stället på somman ser

ändratsmellan heller inte bland sigåren 1991 och 1997 nämnvärt vare
pojkar år eller flickor80 år 1991 82 1997procentprocent mot
71 år 74 år 1997.1991 procentprocent mot

tid återfinns det gäller rökningen blandSamma närmönster över
andelenelever årskurs 13-åringar. röker mindrei dvs. Här6 är som

mellan olikaoch det inte meningsfullt skilja intensitet i bruket.är att
Även låg vid mitten 1980-talet, ökari årskurs andelen rökare6 är av
vid slutet planar sedan på lägre nivå under1980-talet utav men en

År pojkarnadet och 31990-talet. 1997 4 procentprocent avvar av
rökare.flickorna i årskurs sig6 som uppgav vara

årskurs utbreddRäkningen i årskurs 9 men inte i 6 markantär mer
bland flickor fanns år ochbland pojkar. redan 1971Dettaän mönster
torde främst förklaras 16-åriga flickor genomsnittligt äldre iärattav
biologiskt avseende jämnåriga pojkar. pojkar ioch socialt Attän

Östeuropa,denna flickorna i Syd- och Asienålder röker i länderänmer
rökning kvinnor där tabubelagdtorde förklaras bland påäretc. attav
fallet Sverige.inte längre i länder däremotDetsätt ärärett somsom

bland pojkarosäkert huruvida snusanvändningen bidrar till rök-att
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bland flickorna. finns hel-bland dem Detningen mindre utbredd änär
rökande pojkardagskonsumtion mellanler inga entydiga skillnader i

och flickor.
bland pojkarna i årskurs ochhar minskatandelDen snusarsom

snusning bland flickorna. Blanddet urskilja någon ökadgår inte att
både röker och"blandbruk, dvs.pojkarna finns visst attett snus-man

ar.

etniskaSocioekonomiska och grupper

halvsekelallaminskat lika mycket i FörRäkningen har inte ettgrupper.
bland de välsitueradeutbreddsedan rökningen allra mest grup-var

arbetarklassenskvinnor detta tydligt:särskilt blandoch varperna,
framträder heltkvinnor alls på 1940-talet. Numerarökte knappast ett

rökningens utbredning i be-socioekonomiskt förannorlunda mönster
socialt ekonomisktminskat i ochfolkningen. Räkningen har mest gyn-

utbredd i mindre gynnadenade förblivitmedan den grupper.grupper,
ZO-årsuppföljning ULF-studiemapublicerade nyligenSCB aven

detaljerad bild detta slådär bl.a. kunde attav genomman ge en mer
Några exempel på skill-rökvanedata för 1992-95åren storasamman

nader följande.är
ii befolkningen åldern år för deAndelen dagligrökare 16-84 var

bland och 24 bland kvinnor.valda Detåren 23 män procentprocent
skillnader rökvanor samtliga siff-farms socioekonomiska idock stora

åldersstandardiserade.nedan ärror
utbildningsfattiga3definierasdem enligt SCBBland somsom

och kvinnorna.rökte 43 I36 männen procentprocent av gruppenav
motsvarande siffror 14minst års högskola procenttre resp.var

arbetarefacklärda rökte 30Bland s.k. ej13 procentprocent. av
ikvinnorna,och 17 1533märmen mot procent procentprocent respav

kategorin högre tjänstemän.
ochBland heltidsarbetande rökte 21 28männenprocent procentav

kvin-för och förkvinnorna, jämfört med 38 38mänprocent procentav
LO-medlemmar röktearbetslösa". Blandi långvarigtnor gruppen

2 ZO-årsperspektiv.SCB. Välfärd och ojämlikhetStatistiska Centralbyrån i ett
SCB-rapport Stockholm 1997.91,nr
3 formella utbildning folkskola eller grundskola ochhögstaPersoner ärvars

utbildningskraven.innehar med de lägstayrkensom
4 efter grundskola mindre tvåYrken på utbildningdär det normala kravet är än
år.
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26 och 33 kvinnorna, jämfört medmännenprocent procentav av
13 bland SACO-medlemmar.12 procentprocent resp

Bland småbarnsföräldrarsammanboende rökte både23 procent av
och kvinnor, bland ensamstående småbamsmödrar.51män mot procent

Bland dem födda utanför rökteEuropa 38 män-procentsom var av
och jämfört medkvinnorna, 2219 25procent procentnen av resp. pro-

föräldrar föddabland infödda båda i Sverige. I kategorincent varvars
högre tjänstemän i privata näringslivet rökte 16 männenprocent av
och kvinnoma, vilket jämföras20 kan med 56procent procentav av

procentoch kvinnorna tillhör socialbidragshus-45männen av som
håll.

framträder helt bildSammantaget vid 1900-taletsännu en annan
mitt: i överklassen rökfri underklassendag medan röker.är

Regionala skillnader

landet.5Rökvanoma skiljer sig i olika delar Genomgående rök-ärav
ningen utbredd i storstäderna. Andelen dagligrökare blandmest vuxna

år i Stockholm, Göteborg1997 20 och Malmö,män är t.ex. procent mot
14 i södra mellanbygden och i övriga landet.16procent procent

Bland kvinnor bilden splittrad: andelen dagligrökare högstär ärmer
högre26 procent i Stockholm, ligger i tätbygdenmen norra

Även25 Malmöprocent i Göteborg och 21 procent. bland kvin-än
andelen dagligrökare lägst i södra mellanbygden.19 procentärnorna

Effekter för individ och samhälle

Hälsoskador tobaksbruket främst individendrabbar har ocksåav men
betydelse för samhället i form produktionsbortfall grundpåav av
sjuklighet i aktiva åldrar, sjukvårdskostnaderoch död etc.

Rökningen medför medicinska sociala skadeverkningar.änsnarare
Tobaken har effekt på i alla Sambandet mellanstort sett organsystem.
rökning börjanoch ohälsa har sedan 1960-talet dokumenterats i ettav

Övermycket vetenskapligaantal hela världen.överstort rapporter
000 vetenskapliga rökningens70 undersökningar har publicerats om

grund.5hälsorisker. Vetenskapen står här på säker

5 Statistiska Centralbyrån SCB. Undersökningen folkets levnads-svenskaom
förhållanden ULF, 1997.
6 Folkhälsoinstitutet. liv och hälsaLängre bättre prevention.rapporten om-
Folkhälsoinstitutet Stockholmi samarbete med 1997.SBU,
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År årspublicerades data från 40 uppföljning rökvanor1994 t.ex. av
brittiskaoch rökningsbetingad dödlighet bland läkare. Resultaten vi-

sade dör rökning.rökare sin Vararman dessa dvs.att varannan av av -
totalt fjärde dör i medelåldern 35 förlorarrökare 69 år och ivar - -

Tjugofyra olika dödsorsaker hadegenomsnitt 22 år sitt liv. klartettav
domineras hjärt-samband med rökning. Skademönstret och kärl-av

sjukdomar flera former främst lungcancer.samt av cancer,
utifrånmetod nationell dödsorsaksstati-WHO har utvecklat atten

land.7stik beräkna rökningsrelaterade dödsfall i Enkeltantalet ett ut-
använder lungcancerdödlighetentryckt innebär metoden iatt ettman

land hur länge och hur mycket rökt i landet. Utifrånmått på mansom
detta beräknar den rökningsrelaterade dödligheten imått övrigtman

i epidemiologiska studier frånmed utgångspunkt från data Stor-stora
britannien och Metoden innebär sannolikt underskatmingUSA. en av
antalet, på utvecklingen Sverige enligtdet har ändå intresse iatt semen
dessa tabellberäkningar. framgår 9.4De av

dödsfallTabell Antalet rökningsrelaterade år i Sverige under9.4. per
perioden 1955-1995.

Rökdödsfall

KvinnorMän

1955 100l 500
1965 1003 000
1975 500 9005
1985 1 2005 900
1990 000300 25
1995 2 8005 100
Källa: WHO.

räkningen för närvarande kräva liv iSammanlagt bedöms 8 000 årper
Sverige. beräkningarna inte baserats rökvane- ellerpåTrots att
försäljningsstatistik på dödsorsaksstatistik, sammanfaller mönstretutan

utifrånmed den kan förvänta tobaksstatistiken. Blandutveckling man
hög nivånådde rökningsskadoma tidigt har börjatmän en numen

minska. Bland kvinnor uppträdde skadorna och någon minsk-senare
ning kan inteännu ses.

7 Smoking DevelopedPeto al. Mortalityjiom Countries 1950-2000.R inet
Oxfordand Imperial Research Fund. University OxfordWHO Cancer Press,

1994.
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Cigarettrökning till hjärt-viktig orsak och kärlsjukdomarär en
bland Cigarettrökningensåväl kvinnor. påskyndar åderför-män som
kalkningsprocessen i kroppens vilketådror skador kan påvisas igör att
alla inte bara i hjärta, hjärna eller benens ådror.organsystem, stora
Skadeeffekten proportionell mängden rökt tobak. individu-Denär mot
ella risken mycket hög bland röker paketär än ettpersoner som mer
cigaretter dag, det antalet dödsfall återfinns i destörstamenper grup-

röker relativt måttligt. Det beror på måttlighetsrökama ärattper som
betydligt fler storrökama. Risken för hjärtinfarkt bland kvinnorän som
använder p-piller flera gånger högre hos storrökande kvinnor hosär än
icke-rökare. Redan rökning cigarretter dag fördubblar1-5 riskenav per
för hjärtinfarkt kvinnor.hos

flestaDe rökare får någon form besvär luñvägarna.i vanligEnav
sjukdom den kroniska luftrörskatarren med hosta slembildning.ochär

femte drabbasVar rökare dock allvarligare form benämnsav en som
kroniskt obstruktiv lungsjukdom medKOL långsamt tilltagande and-
fåddhet sammandragning luftrörenpå grund och förstöringav av av
lungvävnaden emfysem.

Lungcancer i dag den vanligaste orsaken till cancerdödsfall i värl-är
den. omfattningDess ökar internationellt på grund den ök-storaav
ningen människor röker.antalet Tobaksrökning orsakar deav som
flesta fallen befolkningar därlungcancer. I det vanligt med rök-ärav
ning den för sjukdomen.80-90 procentsvarar av

Tobaksrökning vidare viktig orsak till i läpp, munhåla,är en cancer
svalg, struphuvud, magsäck, bukspottskörtel, njurbäcken,matstrupe,
urinblåsa riskfaktor för ioch penis livmoderhalsen.samt en cancer

Tandlossning, rynkig hud, formervissa och hörselnedsätt-av syn-
ning, ryggbesvär och impotens exempel på tillstånd kanär som upp-
komma till nämnda effekternaföljd de på blodkärlen. Avav ovan

näringstillförseln tillanledning försämras fostretsamma mo-genom
derkakan graviditeten. Risken förmodern röker under ofruktsam-om

missfallhet, och plötslig spädbamsdöd förhöjd. studier talarNyareär
för moderns rökning under graviditet påverkar utvecklingen al-att av
lergi hos Kvinnoroch kärlsjukdom barnet. röker kommer insenare som
i klimakteriet till tidigare kvinnor inte Rökandetvå år röker.änett som
kvinnor löper också risk drabbas benskörhet.större atten av

Nikotinet enligt kriterier beroendeframkallande drogWHO:sär en
och har hög beroendeframkallande potential ungefär kokain.en som

farmakologiska effekterna nikotinet i tobaken helt avgörandeDe ärav
för både drivkraften fortsätta använda tobak och för svårigheternaatt

sluta. del dem regelbundet tobak,mycket använderEnatt stor av som
också nikotinberoende.är
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cigarettröken rökareninte går tilltill detMed hänsyn att mesta av
överraskande finnaomgivningen, det intesjälv till attärutan samma

miljötobaksrökenför den s.k.demskador hossorters exponerassom
luftenrök ikoncentrationenRiskenrökaren själv.hos avgörs avavsom

icke-rökarehar visatFlera studierexponeringens längd.och att som
in-förhöjd risk 20-25 procentrökare löpersammanbor med atten

kärlsjukdom eller lungcancer.sjukna i hjärt- och
överkänslighetsbesvär ochmellansambandfinns tydligtDet ett

utvecklingmellan rökning ochsambandkanrökning, liksom ettseman
rökning fallåtminstone fjärdeorsakaallergi. Föräldrars vartansesav

inflammation iockså oftaretill rökare harbarn.hos Barnastmaav
ñräldrar.rökfriabarn tillmellanörat än

förändringarna i konsum-följerutvecklingTobaksskadomas
således för-latenstid. kanårtiondens Mantionsmänstret med ett par

bland iminskaframtiden fortsätteritobaksskadoma män,attvänta att
ska-ökningsocio-ekonomiska Engynnadesynnerhet i avgrupper.mer

socio-ekonomiskai dekvinnor ochblandförväntasdorna kan däremot
mycketfortsätterräkningen i dagdäretniskaoch ut-att varagrupper

bredd.

möjlighetochorsakerKunskap9.2.2 attom

påverka

Orsaker till utvecklingen

faktorerbakomliggandeolikaMänniskors tobaksbruk bestäms somav
denperspektiv kanhistorisktdelvis påverkbara. I notera attär ett man

Underföljerländeri mångarökningsepidemin mönster.nutida ett
ochblandcigarettrökningenintroducerades märmen1900-talet togs

utbredningfrämstRäkningenförst de männen. vannav yngreupp
och nådde förstvälsituerade män-bland samhällets senaregruppermer

i samhällsklasser.övriganen
kvinnorvinna insteg blandocksåräkningenmitt börjadeVid seklets

kvinnornasociala Debland sågsoch dem mönster.även ungasamma
välsituerade Vid mittenbland debörjade främströka, avgrupperna.

demindre 10framgått,rökte,1940-talet än procent av vuxnasom
de välsitue-utbredd blanddåRäkningensvenska kvinnorna. mestvar

utbild-kvinnor med längresjälvständigarade, bland yrkesverksamma,
ning och inkomst.egen

Underräkningen sällsynt. 1950-kvinnorarbetarklassensBland var
allakraftigt bland kvinnor iräkningenoch 1960-talen ökade dock unga

samhällsklasser.
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Samma kan i denskönjas minskningmönster räkningen togav som
sin början under 1970-talet. börjadeFörst räkningen minska bland

med början bland de imännen, de välsituerade Frånyngre grupperna.
1980-talet har räkningen börjat minska bland kvinnorna, häräven även
först bland de välsituerade. En ögonblicksbild vid 1990-talets mittmer
visar således räkningen utbredd bland kvinnor blandäratt än män,mer
och utbredd bland med kortare utbildning, lägre inkomst,mer grupper

bland gynnadeänetc. mer grupper.
Manvet i dag tobaksdebuten mestadels inte sker till följd nå-att av

personligtvälinformerat val vid välavgränsat beslutstillfálle.got ett
Istället sker debuten gradvis under för individen svåröverskådligen

i flera faser. Så alla ungdomar på röka,gott prövar attprocess som
experimentrölming, ofta föreredan tonåren. oftastDet är en grup-
paktivitet förknippad med nyfikenhet, spänning och lust någotprövaatt

vuxef förbjudet.och Endast mindre delnytt, ungdomarna gåren av
dock vidare till fas, då regelbundet tobaksbruknästa befästs. Härett
blir rökning gradvis alltmer alldaglig och naturlig handlingen som
följer omgivningens beteende. förröker demonstreraMan samhör-att
ighet med för demonstrera mognad och oberoendeattgruppen, av
auktoriteter Förvånansvärt snabbt uppstår vanebildning medetc. etten
fysiologiskt beroende nikotin.av

De faktorer inverkar på etableringen tobaksbruk främstärsom av av
psykologisk och social handlar självförtroendeDet och själv-natur. om
ständighet kamrattryck, attityder till hälsa och livsstil. Detgentemot om
handlar också föräldrars, kamraters och andra förebildersom vanor,
kunskap eller brist på kunskap tobakens hälsorisker, den allmännaom
bilden rökning och rökare liksom sociala för- eller nackdelarav om av

Äventobaksbruk. tobaksvaromas tillgänglighet inkl. pris är
avgörande. faktorerDe främjar tobaksdebut förefaller främstsom vara

Åttaverksamma under tonåren. tio rökare har börjat röka föreav vuxna
myndig ålder och rökdebut efter ZO-årsåldem sällsynthet.är en

Att etablerat tobaksbruk sedan vidmakthålls, oftast i decennierett
eller under hela livet, förklaras till övervägande delen beroende-av
skapet. Nikotinet beroendeframkallande drog och har högär en en
beroendeskapande potential ungefär kokain. farmakologiskaDesom
effekterna nikotin helt avgörande för både drivkraften fortsättaär attav
använda tobak föroch svårigheterna sluta. Ungefär tio rökareåttaatt av
beräknas nikotinberoende.vara

Även avbryta tobaksbruket sker under med flera olikaatt en process
stadier förändring. Här spelar rad faktorer in, delvis olika för deav en
olika stadiema i förändringen. Graden beroendeskap, omgivningensav
tobaksvanor och -regler, ny kunskap hälsorisker liksom socialaom
för- eller nackdelar tobaksbruk tobakensoch tillgänglighet och prisav
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faktorerutlösaskan rökstoppförändringenhar fasbetydelse. I aven av
självupplevda hälso-anhöriga m.fl.,råd sluta från läkare,attt.ex.som

räkningen på exempelvisbegränsningarskador, prishöjningar eller av
arbetsplatsen.

Påverkansmöjligheter

uppkomst,i tobaksbmketsinverkar olika faserpåolika faktorerDe som
påverkadel möjligaavbrytande, tillvidmakthållande och är stor att

modell kan rökningensteoretiskåtgärder.samhälleliga I ut-engenom
individs be-samlat resultat varjebredning samhällei ettett avses som

handlingar mycket hög gradkan iBestämningsprocessemaslut och
följd exempelvistilltillvariera från individ arv, per-aven annanen

ekonomiskapersonliga preferenser,sonlighet, social miljö, resurser,
Sådana variabler kan medattityderkunskaper ochrelevanta psy-osv.

proximala variabler då de liggerspråkbruk definieraskologins som
del variabler kandessaval denne Enenskilde och deden gör.nära av
andra, "distala" variabler,hoskarakteristikaavspegling avses som en

enskilde individen och beskri-ifrån dendvs. ligger längrefaktorer som
makrostruktur. distala variablemaDesamhälletshosegenskaperver

individenvilkenden beslutanderam inomutgör agerar.
sökerförändras på makronivåsamhälletitobaksvanomaNär man

andra makrovariablerhosi förändringaroña förklaringen till detta som
sitt tobaksbruk.förändringar Exem-individenskan ha betydelse för av

köpkrañ hosökad genomsnittligexempelvispel faktorerpå sådana är
andraskönhetsidealet ellernutida slankadetungdomsgmppema, tren-

rökningen med bildenkopplarellerder synsätt av en mo-sammansom
dern människa.

samhälleliga beslutanderamendende faktorerMånga utgörsomav
kontroll.samhällsapparatensutanförliggerför individens handlande,

kansamhället kankända ocheffekterfaktorerDe styra,är somvars
regleringsåtgärder,ochlagstiftning andrahuvudgrupper:samlas i några

hälso-hälsoundervisning i skolan,prispolitik, informationsinsatser
rökslutarstöd,tillgång tillbehandlingsåtgärderupplysning etc. samt

minskad rökningi formeffektenm.m.. Omnikotinersättningsterapi av
ivarit förinsatsersamhällsapparatensdettauteblir, innebär att svaga

ökadfrämjatmakrovariablerandraförändringarrelation till somav
rökning.

8 Hari 1973-95.bruk NorgeKraft RoykevanerSvendsen T. av snusog
l996:629-34.Laegeforennedgången Tidssb Norstoppet nr
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Samhällsåtgärdema sikte på dels undanröja eller motverkatar att
faktorer riskerar främja tobaksbruk, dels skapa eller förstärkaattsom
faktorer motverkar tobaksbruk.som

Lagstiftning och regleringannan

Rökfria miljöer. omgivningens tobaksvanor och inställning till rökning
framgått faktor inverkarär, på såväl tobaksdebutsom ovan, en som

benägenheten sluta med tobak. Lagstiftning föratt göraattsom gemen-
samhetslokaler rökfria bidrar således inte enbart till skyddaatt mot
ofrivillig exponering för miljötobalcsrök kan också bidra till mins-utan
kad rökning i allmänhet.

Vamingstexter och innehållsdeklwatiøn tobalcsjörpackrtingar.på
Lagregler märkning tobaksförpaclcningar till-åtgärdärom av en som
lämpats länge i Sverige sedan år 1977 och har karaktärennärmast av

informationsinsats. vamingstextema infördesNär kunde ien man un-
dersökningar konstatera de bidrog till öka rökarnas kunskaperatt att

tobakens hälsorisker och hade samband med rökningen minsk-attom
ade i slutet 1970-talet. Numera torde effekterna märkningen iav av
länder Sverige blygsamma.som vara mer

Reklamförbud. kommersiella tobaksreklamenDen påverkar den
allmärma bilden tobaksbruket och föreställningaruppmuntrarav om
sociala fördelar med tobaksbruk. Följaktligen det angeläget förär sam-
hället så långt möjligt eliminera reklamen. I Sverige infördes kraf-att
tiga begränsningar tobaksreklamen redan i mitten 1970-talet.mot av
Reglerna har sedan skärpts successivt.

Förbud försäljning till minderåriga. Ett minska tobaks-sättmot att
tillgänglighet för barn och ungdom förbjuda försäljningär attvaromas

till minderåriga. svenskaDen tobakslagen innehåller förbudettnumera
sälja eller i näringsverksamhet överlåta tobaksvaror tillmot att perso-

under 18 år.ner
Produhkontroll. Tobakslagen möjlighet utfärda gränsvärdenattger

för skadliga i tobaksrök. För närvarande gäller till följdämnen av-
EU-direktiv förbud sälja cigaretter 12ett mot att änsom ger mer mg-
tjära. Dessutom får regeringen, det finns särskilda hälsoskäl,om
förbjuda tillverkning eller import vissa slag tobaksvaror.av av

Priset. Priset tobaksvaror harpå väl dokumenterad effekt kon-pâen
sumtionen. cigaretter bedöms denFör s.k. priselasticiteten ungefärvara

i länder0,4 Sverige, vilket innebär det reala cigarettprisetattsom om
höjs med minskarså konsumtionen med 0,4 Detprocent, ärprocent.en
framför allt rökarnas dagskonsumtion minskar effektenmedan intesom

lika tydlig vad gäller antalet heltär slutar röka. delEnpersoner som av
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tobaksprodukter,andratillocksåkankonsumtionen över exem-styras
gränshan-cigaretter genombeskattadelågtobeskattade ellerpelvis till

till billigare produkterellersmugglingellerresandeinförseldel, som
särskiltpris har dockhögtEttellercigaretterhandrullade en av-snus.

Samhället harungdomar.blandtobaksdebuterhållande effekt på ge--
tobaksprisema.kontrolleramöjligheterbeskattningen attstoranom -

Informationsinsatser

inte-få till ståndpåSverige gårstrategin igrundläggande attDen enur
samhälls-verksamhet i olikakontinuerligochförankradgrerad, lokalt

och kommunikatörervidareförmedlarenyckelgrupper,Alla desektorer.
dagligatobaksupplysning i sittintegreramöjlighethar skäl och attsom

förarbetsverktygoch godamotivationfå kunskaper,skall ocksåarbete
sjukvårdspersonal,ochhälso-lärare,gällerdetta. Detkunna göraatt

inomaktivajournalister, ärfritidsledare,ochungdoms- personer som
m.fl.föreningslivetfritids- och

blirtobaksbruketiskillnadernasocialaökandetill deMed hänsyn
denochskolansubkulturerochviktigare nå dealltdet att somgrupper

Inforrnationsverk-nå.svårareallmänhet harsektom i attoffentliga
kanaler och mediaokonventionellavia utan-skebehövasamheten kan

främst läsestidningarisektorn,den offentligaför t.ex. ung-avsom
domar.

informationmedel förstatligaregelbundetSedan år 1964 avsätts om
Folk-medel viakanaliseras dessaskadeverkningar. Numeratobakens

dock inominfonnationsarbetet utförsHuvuddelenhälsoinstitutet. av
Infor-organisationerolikaskolväsendet,sjukvården,ochhälso- m.m.

allmänt vikt. Det ärtillmätsutbildningsinsatser stormations- och san-
minskaförrollspelatinfonnationsverksamheten attnolikt storatt en

svåraeffektema1970-talet, är attsedanrökningen i Sverige även om
mäta.

tillbättreocksåmåsteinformationsverksamhetiInnehållet anpassas
infor-krävsungdomarochgäller barndetbehov. Närolika gruppers
tobakberoendeskapinkl.hälsoriskertobakensförutommation omom

mekanismertobaksdebutensmiljöperspektivochsamhälls- samtur
ifärdighetsüäningvärderingar,och attattityderarbete medinkl. aktivt

gällerdetbeslut. Närsjälvständigafattaochgrupptryckstå emot
tobaksfrågor ihälsoriskertobakenssåvälinnehålletgäller somvuxna

bered-nåttdemmiljöperspektiv. Församhälls- ochvidare enett som
hurinformationocksåbehövstobaksbrukavbryta sittskap manomatt

ochabstinenssymtomslutar,händertill vadgår närväga, mansom
praktiska rådmounedel, m.m.
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En svaghet med informationsverksamhet denär kostnadskrä-att är
vande. En svaghet informationsinsatserär främst når ochatt på-annan
verkar de i samhället tränadeär och värderaatt tagrupper emotsom
information och har själva forma sinstort livssitua-utrymme attsom
tion. kraftigEn informationssatsning inte åtföljs andrasom av sam-
hällssmümirella åtgärder, tenderar således leda till ökade klyftoratt
mellan samhällsklasser och förstärka ojämlikheten i hälsa, åtminstone
på kort sikt.

Behandlingsinsatser

En viktig uppgift i samhällets tobakspolitik självfalletannan är att se
till rökslutarstöd finns lätt tillgängligtatt inom företagshälsovår-t.ex.
den och primärvården. På år har rad olika rökawänjningsme-senare en
del, utformade enligt principen nikotinsubstitution, lanserats kom-om
mersiellt. Dessa produkter, liksom reklamen för dem, viktigt led iär ett
arbetet med underlätta för dem vill slutaatt med tobak. Samtidigtsom
gäller fortfarande flertalet de många slutat medatt tobak underav som
de decennierna, har lyckats med dettasenaste på hand, stödutanegen

särskild rökawänjningsbehandling eller nikotinterapi.av

Ofullständig kunskap och forskningsbehov

Kunskapen olika påverkansmöjligheter och metoder behöverom ut-
vecklas, liksom kunskaperna tobaksbruk och dess bestämningsfak-om

i olika itorer etniskt perspektiv ellert.ex. ett genusperspektiv.grupper,
För förbättra arbetsmetoderna inom olikaatt sektorers verksamhet och
utveckla erfarenheterna från olika regionala och lokala insatser krävs

systematisk satsning på metodutveckling och försöksverksamhet.en
Det handlar åtgärdsinriktad tobaksforskning, i första hand bete-om av
endevetenskaplig Socialstyrelsen publicerade redan förnatur. något
årtionde sedan förslag till forskningsplan för beteendevetenskapligett
tobaksforskning har dockDen endast delvis genomförts. Denna
forskningsplan behöver uppdateras och genomföras led iett attsom
utveckla det nationella tobaksarbetet.

9 Socialstyrelsen. Beteendevetenskaplig forskningsplan tobak ettom rege--ringsuppdrag. PM 101/85. Stockholm 1985.



Droger 3 ll1999:137SOU

mål strategierochBefintliga9.2.3

aktörerochBefintliga strategier

slagits fast ihittills intetobak hararbetetförofficiella målNågra mot
svenskainnehållet i denbl.a.dock utifrånIndirekt kanSverige. man -
tobaks-insatsernamedhuvudsyñenakonstateratobakslagen motatt-

tobak,användaskall börjaungdomar inteochbarnbruket har varit att
skallallaanvända tobakskall slutamöjligt attså många samtatt som

tobaksrök miljön.iförofrivilligtskyddas utsättasmot att
börjantagit sinhatobaken kanarbetet sägassvenskaDet mot

för inforrna-särskilda medelansloggångenför förstaår 1963, då staten
har där-nationell tobakspolitikskadeverkningar. Entobakenstion om

grundpelare:vila på fyratobak kanefter utvecklats. Arbetet sägasmot

reguljärtskalltobakutbildninginformation och ettsom varaom-
hälso- ochskolväsendet ochinomverksamheter,inslag i många t.ex.

sjukvården,
sjuk-hälso- ochrökslutarhjälpochrökawänjning genomsom ges-

ochinformationtillgång tillocksåförsorg,vårdens genommen
apoteken,rökawänjning påläkemedel för

rökfriaförtobakspolitik,for aktivstödopinionsbildning till t.ex.en-
miljöer,

förreklamförbud, åldersgränsmiljöer,rökfrialagstiftning to-om-
baksinköp m.m.

tobaksreklamenrestriktioner förlångtgåendeinfördes1970-taletPå
Under 1980-tobaksförpackningar.påobligatoriska vamingstexteroch

År publiceraderökfria. 1983miljöeroffentligagjordes alltflertalet
rådallmännaSocialstyrelsenochArbetarskyddsstyrelsen gemensamt

År Västernorrland1988 blevgemensarnhetslokaler.miljö irökfriom
allsidigetablerades1990-taletUnderlandstinget.det första rökfria en

hartobakslagen år 1993. Lageninförandettobakspolitik bl.a. avgenom
myndigheter ochraddeltartillfällen. i dagvid tvådärefter skärpts en

Folkhälsoinstitutettobaksbruk.minskatföri arbetetorganisationer ett
tobaken.nationella arbetetför detsamordningsansvarhar motett

Uppnådda effekter

ochungdomarminska blandframgåttbörjade,Rökningen ovan,som
frånkvinnoroch bland1970-taletbörjanfrånmän vuxnaavvuxna

minskningsågs ocksådecennierslutet l970-talet. Några ensenareav
ifrämstdödligheten blandsjuk- ochrökningsrelaterade män,denav
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form minskad förekomst hjärt- och kärlsjukdomar lungcan-ochav av
Bland kvinnor fortsätter rökningsskadoma, förekomstent.ex.cer. av

lungcancer, öka.ännu att
Framgångarna sig anmärkningsvärda i internationelltter ett per-

spektiv. harBl.a. andelen dagligrökare bland halve-män änvuxna mer
på drygt 30 år. dettaTrots räkningen fortfaranderats är de enskilten av

viktigaste orsakerna sjukdomtill föroch tidig död. Skillnaderna i
rökvanor mellan olika befolkningsgrupper avsevärda. Tobaksbruketär

därmed viktig orsak till ojämlikhetär hälsa.ien
ettUtvecklingen minskat tobaksbruk inte automatiskmot är och

bakslag kan inte uteslutas. Någon tydlig minskning räkningen blandav
ungdomar kan inte konstateras under l990-talet. En fortsatt förstärk-
ning den svenska tobakspolitiken därför nödvändig.ärav

På regeringens uppdrag utarbetade Folkhälsoinstitutet under år 1998
°underlag till nationell handlingsplan tobak.ett Handlingsplan-moten

överlämnades i januari år 1999 till regeringen och sändes därefteren ut
på remiss. Remissbehandlingen avslutades i början hösten år 1999av
och regeringen beslöt sambandi därmed del förslagen i hand-att en av
lingsplanen skulle överlämnas till Nationella Folkhälsokommittén, me-
dan förslagandra fortsatt bereds inom regeringskansliet. målDe och
strategier förordas nedan iöverensstämmer med inrikt-stort settsom
ningen i Folkhälsoinstitutets handlingsplan.

w Folkhälsoinstitutet. Underlag till handlingsplanNationell tobak. F-seriemot
Stockholm 1999.nr
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strategierMål9.2.4 och

Mål

skall minskaobakskonsumtionenT

rökfri livsstart.nyfödda fåskall allaFrån år 2005 enG
År föreeller års ålder.sig röka 18skall ingen2010 snusa0 vare
År befolkningendenskall minst 902010 procent vuxna vara0 av
helt rökfri.

hos de har högstskall minskaBruket tobak mest grupper som0 av
konsumtion.

öka.Bruket skall inte0 av snus

tobaksrökskall val för omgivningIngen i sinutsättasutan eget

princip rökfria.skall iRestauranger0 vara

för detaljhandel med tobakskall införasLicensiering

rökslutarstöd skall ökaTillgången till

Inledande synpunkter

möjligt elimi-tobaken så långtmålet för arbetetDet är attmotyttersta
dödligheten. det intetobaksorsakade sjukligheten och Menden ärnera

ochdetta kan uppnås hälso-realistiskt föreställa sig attattatt genom
bota de tobaksorsakade sjuk-behandla ochsjukvården blir bättre på att

sådantefter tobaksbruketdomarna. börSnarare sträva att somman
förebyggande insatser.upphör, bl.a. olikagenom

överskådlig tid minska deneffektiva inomDet to-sättetmest att
detta.de i dag röker slutar medbaksorsakade ohälsan, Deär att som

grund toba-insjukna och dö påallra flesta dem kommer att avav som
redan idag. denna bak-årtiondena, rökerken inom de Motnärmaste

ocholika slag rökslutarstödpågrund det sig angeläget att satsater av
rökavvänjningsbehandling av vuxna.

rökerförvänta lyckas få allaSamtidigt kan inte sig attatt somman
långsiktigkrävs därförsluta tobaksbruket skall upphöraröka. För att en

bör-motverka generationerpåstrategi där också attsatsar att nyaman
alls blirdärmed förhindrar dejar regelbundet ochanvända tobak att

Även dessutom inte kommerberoende. uppgift,detta attär stor somen
sjuklighet dödlighet förrändet gäller ochnågra positiva resultat närge

tillFörväntningarna knyts således inte enbartdecennier. attettom par
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användersnabbt beteendeförändringar bland demuppnå redan to-som
bland barnbak. kraftfulla också tobaksdebutDet insatserär motgenom

samhällsföreteelse kan minskaoch ungdomar tobaksbruketsom som
decennierspå några sikt.avsevärt

Många insatser påverkar tobaksbruket på dessa dvs. såvälsätt, att
ungdom rökstoppmotverka tobaksdebuter bland barn och främjasom

strategier hittills domineratbland individinriktadeDe somvuxna.
ökad komplette-hälsoupplysning, rådgivning bör dock i utsträckning

med samhällsinriktade strategier. kan sammanfattas i nyckel-Dessaras
orden stödjande miljöer, bred delaktighet och hjälp till självhjälp.

svenska tobaksarbetet har hittills i huvudsak utformats utifrånDet
konsumentpolitiskt har handlat olikaDetangreppsätt.ett attom genom

informationsinsatser påverka individemas tillslag inställning to-av
efterfrågan.baksbruket och skapa minskad Den kunskapen to-nya om

baksbruket användaberoende börgör attett ettnu man snararesom
frågadrogwlitiskt På i läkeme-sättangreppssätt. t.ex.somsamma om

utsträckningdel eller alkohol, i kunna använda kon-bör störreman en
trollpolitik också sikte reglera marknaden och påverkapåtar att attsom
tillgång och tillgänglighet.

Mål, strategier och aktörer

obakskonsumtionen skall minskaT

rökning under graviditet och rökning i barnsMan småvet attnumera
miljö innebär allvarliga skaderisker för barnet. kan kon-Härutöver man

föräldrar löper börjabam till rökande risk älvastörrestatera att atten
främströka i livet. Hittills har detta inflytandeansett attsenare man av

föräldrarnas beror på sociala psykologiska faktorer.rökning och Nyare
forskning det också finnas direkt fysiologisktyder dock på kanatt en
koppling.

skälfinns med andra ord starkare motverka småDet ännu att attnu
bam såväl i moderlivet i hemmet. Under 1990-för rökningutsätts som
talet har mödra- och barnhälsovården utvecklatstobaksarbetet inom

framsåväl kvantitativt kvalitativt. har både handlatDet att taomsom
konstruktiva rökandespecialanpassad metodik för samtal meden ny,

gravida utbilda inom mödra-kvinnor och på bred front personalenatt
barnhälsovården rökare bland gravida haroch i metodiken. Andelen de

frånockså minskat påtagligt under tid, 25 vid 1990-procentsamma ca
Ävenbörjan skillnader mellantalets till i dag. här finns15 procentca

olika socioekonomiska grupper.
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Räkningen minskabland gravida kvinnor måste ytterligare. Detta
kan inte förstärkta inomenbart nås insatser mödra- och barnhäl-genom
sovården. behövs också intensiva förebyggandeDet insatser redanmer
bland tonåringar, främst flickor, inom skolansför under-t.ex. ramen
visning ioch samlevnad eller samband med besök påom sex
ungdomsmottagning. alla nyföddaFrån år 2005 bör fåkunna rökfrien
livsstart.

Information tobakensoch undervisning hälsorisker måste ut-om
vecklas så den bättre når de generationerna barn och ungdo-att nya av

Att kunskapen spridd och välkänd bland ingen garantiär ärmar. vuxna
för den också det uppväxande släktet. Skolansnår arbete tobakatt mot
behöver vidareutvecklas. Punktinsatser, förbud rökning påt.ex. mot
skolgårdar eller alkohol,temadagar narkotika, fårANT tobak,om
föga genomslag de inte ingår i allsidig och genomtänkt strategiom en
för tobaksfri skola. finns mycket läraHär hälso- och sjukvår-atten av
den, där helhetssyn tobaken, innefattandepå både utbildningen om
tobak, regler helt rökfri arbetsmiljö och satsningar på rökslutarstödom
för personalen, har lett kraftigt minskad rökning.till

Även andra samhällssektorer spela viktigkan roll i arbetet moten
tobak bland barn ungdomar. gäller inteoch minstDet tandvården.
Bam- och ungdomstandvården bör kunna tecken på tobaksbruk,notera

tobaksbruketspersonligt avpassad information hälsorisker intege om
enbart för rådgivningmunhälsa enkel till den vill slutasamt ge som
röka. detta skall krävs metodutveckling,För ske och fortbildningatt ut-

tandvårdspersonalen tydlig politisk markering,samt t.ex.av en genom
ersättningssystemet, förväntastandvården sådana insatser.göraatt

barns ungdomarsHärutöver det viktigt och miljöer hålls rök-är att
fria, både med hänsyn skaderisker passiv rökningtill och därför attav
rökfria miljöer signaler samhälletstydliga inställning till rök-ger om
ning. vissa miljöer, hemmen, kan detta endastI uppnås med ökadt.ex.
information falloch opinionsbildning. andra kan dockI övervägaman

eller skärpt exempellagstiftning. här ochEtt är restaurangeren ny
kaféer i dag miljöer där ungdomarmånga vistas och ocksåärsom som
ofta fungerar de äldre ellertrendsättare ungdomarattsom genom

fungerar förebildervistas där för tonåringar.unga vuxna som som
Detta behandlas vidare nedan.

Det finns till försiktighet i inställningenmånga skäl till snusning.
Det gäller i synnerhet bland barnbruk och ungdomar. harSnusav snus
negativa effekter i munhålan och innehåller rad skadliga ämnen,en
bl.a. cancerframlcallande nitrosaminer nikotin beroende-ärsamt som

Ävenskapande. alla studier iinte pekar riktning, kan detom samma
inte förknippaduteslutas långvarig snusning med ökade risker föräratt

kaneller hjärt- och kärlsjukdom. Därför inte okritiskt be-cancer man
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nikotin-medrökavvänjningshjälpmedel, likvärdigttrakta ettsnus som
framförnaturligtvis används på dettadetplåster dyl, sättäven avomo.

ochminskat sin rökning. Bland barnmedelåldersallt män ung-som
nikotinberoende kanskapadomar riskerar snusning tvärtom att ett som

börjar röka.livet ocksåöka risken iatt senareman
således fortsättningsvisför tobaksvaror börKontrollpolitiken om-

skallbam och ungdom intefrämstfatta Syftet bör attäven snuset. vara
kannikotinberoendedärmed förvärvabörja använda och ett somsnus

vidare till rökning.leda
sambandbör för övrigt också beaktas iför nikotinberoendeRisken

apotek ochsäljs för närvarande fritt påmed nikotinläkemedlen. Dessa
iförespråkas nedan försäljningtillgänglighetytterligare ökad genomen

framtidendock iTillgängligheten börlicensierade butiker. även vara
bibe-på läkarrecept börungdom, och kravetbegränsad för ochbarn

minderåriga.vid försäljning tillhållas
ytterligare underbland bör nedbringasTobakskonsumtionen vuxna

befolkningendenMinst 90perioden fram till år 2010. procent av vuxna
anknuten till måletrökfri.bör då helt Denna ärprocentsats omvara

andelen i befolkningenkapitel där dettobaksrökning i 3 sägs att som
med procentenhet år till år 2010. Deminskaröker dagligen skall en per

tobaksbruketgrundläggande kunskapflesta daghar i attomvuxna en
rökama sig viljahälsorisker. majoritetförknippat med En sägerär av

allvarligtdemsluta röka, och varje år gör procent spontantett avpar
menade röka.försök slutaatt

miljön,förändringar i denRökslutarförsök utlöses ofta närmasteav
ökar.eller priset tobaksvarorrökfri påarbetsplatsen görs attattt.ex.

andra ord viktiga här. EnmedSamhällsinriktade strategier ävenär
lokaler, själv-rökfriastödjande miljö, i form ärt.ex. gemensammaav

återfall bland dem slutat.förebyggafallet också viktig för att som
för minska tobakskon-verksamma åtgärdenenskiltDen attmest

tobak1990-talet också priset påUnder harhöja priset.sumtionen är att
vid tillfällen. Skatte-skattehöjningarökat väsentligt till följd ett parav

problemdock leda till såbedömdeshöjningarna under år 1997 stora
Priset påsänktes under år 1998.smuggling skatten återmed attm.m.

nivå före år 1997.tillbaka påcigaretter därmedpaket ärett samma som
mins-till rökningendock uppenbarligenPrishöjningama ledde att

mil-minskade frånregistrerade cigarettförsäljningen 8kade. Den ca
studiermiljarder Tillgängligaår 1997.jarder år till omkring1996 sex

vid tidenförsökte sluta rökaosedvanligt mångavisar detatt somvar
där-augusti och under perioden1997för den skattehöjningenstörsta

lägredagligrökare markantandelenefter oktober 1997-april 1998 var
Ävenfärre rökare.ungefär 200 000dessförinnan, motsvarandeän

väsentligt tid.ökade under dennaförsäljningen nikotinläkemedelav
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medförde försäljningmarkant minskadSkattesänkningen år 1998 en
cigarettförsälj-den registreradenikotinläkemedel samtidigt somav

dagligrökare utvecklats efter sänk-ningen ökade. på hur andelenData
ning finns inte tillgängliga.ännu

efter Sveriges icigaretter har ökat inträde EU. En-Smugglingen av
BRÅBrottsförebyggande rådet svaradefrånligt bedömning smug-en

miljoner cigaretterför ellergelmarknaden år 1996 200 ett par pro-ca
smuggehnark-totalkonsumtionen. Under år 1998 svaradevårencent av

BRÅ cigaretter. ökningmiljoner dennanaden enligt för 500 Trotsca
cigarettsmugglingen Sverige på låg nivå jämfört medligger dock i en

Spanien med lägsta cigarettpris-många andra EU-länder. EU:sI t.ex. -
omkring femton kon-smugglingen förberäknas procentsvara aver -

torde legal och illegalskandinaviska ländernasumtionen. I de resan-
oregistrerade konsumtionenför del dendeinförsel änstörreen avsvara

smugglingen.den storskaliga kriminella
till gränshan-sannolikt lett minskadPrissänkningen år 1998 har en

Finland. Under fick också tullen förstärktdel Danmark och år 1998i en
postförsändelser, vilket tycks lett tillingripa misstänkta harätt att mot

från bl.a. PortugalIntemet-handeln med billiga cigaretter postatt per
kraftigt. finns någrahar minskat Däremot knappastoch Grekland
kriminella cigarettsmugglingen har mins-tecken den storskaliga,att

tullenhar beslagtagit omkring 12,5kat. Under början år 1999 t.ex.av
undermiljoner cigaretter omkring miljoner period år14mot samma

BRÅ prissänkningar knappast bidrarbedömer ytterligare1998. attnu
stället krävs ytterligare förstärkningtill minskad smuggling. I aven

tullen.
anledning fråga sig intebakgrund finns detMot denna att om

skattepolitikenanvända sig förSverige åter i mån kannågon attav
dock ske samarbete mednedbringa tobakskonsumtionen. måste iDetta

medhär samordna sina strävandenfrämst EU-länder. Sverige börandra
Sverige, främst Storbritarmien.länder priserde f.n. har högre änsom

har högst kon-Tobaksbruket skall minska hos demest grupper som
mindreframgått socioekonomisktsumtion. handlar,Det ovan, omsom

särskilt kvinnorarbetslösa,gynnade bl.a. långvarigt personergrupper,
ensamstående föräldrar ochlåga inkomster,med kort utbildning och

medför,informationsinsatservissa etniska Allmänna somgrupper.
olikaskillnaderna i tobaksbruk mellanframhållits risk attovan, en
dockpå kort sikt.socioekonomiska ökar, åtminstone Detta ärgrupper

infor-strategi användersjälvfallet inget skäl till avstå frånatt en som
imetoderna för och budskapenmation arbetssätt. stället måsteIsom

tillutvecklas de kan framhälsoupplysning information så nåoch att
högst konsumtion. def.n. har Trotsoch deaccepteras grupper somav

finns fortfarandeinformationsarbete detdecenniernassenaste grupper
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där skadeverkningarde basala kunskaperna tobakens otillräck-ärom
liga.

Kunskapen hur rökvanoma utvecklas och vilka faktorer på-om som
verkar utvecklingen i olika socioekonomiska begränsad. Härärgrupper
behövs förbättrad kartläggning rökningens utbredningsåväl ochav
förändringar intensifierad metodutveckling försöksverksarn-ochsom
het. handlar olika och sinsemellanDet här många ofta hete-ytterstom

har sin livsstil förut-Olika och sinarogena grupper. grupper egen egna
kulturella faktorer, attityder ochsättningar, språk, värderingarsom

ringamåste beaktas. har värde sprida skriftligDet t.ex. attosv., som
information till inte behärskar svenska eller ärrentavsomgrupper an-
alfabeter, erbjuda rökavvänjningsbehandling till kvinnor i etniskaatt

få röker, eller liknande. ocksådär kvinnor Det ärytterstgrupper ange-
läget genusperspektiv i arbetet.ha ettatt

viktiga insatser här, märks främstBland de aktörer kan degörasom
alla dvs.generella når så medborgare, skolan,gottsystem somsom

sjukvården. Godatandvården och hälso- och erfarenheter finns, som
barnhälsovården.påpekats, mödra- och liknandei synnerhet inom En

utveckling bör komma till stånd inom andra sektorer.
media,Bland viktiga aktörer märks också de organisationer etc. som

kansärskilt når ifrågavarande skiftandeDessa art,grupper. vara av
alltifrån kvinnotidningar till kulturföreningar religiösaellert.ex. sam-
fund bred förankring och hög trovärdighet inom vissharsom en grupp

identifieras,eller kultur. aktörer måste självfallet ochDessa engageras
delta i villkor, de kan tillarbetet på sina också stimulerasegna men
aktiva insatser erbjuder särskilda för arbetet.attgenom man resurser

Även det gäller de här, kan dock de främstanär grupper som avses
till förknippas samhällsinriktadeutsiktema framgång med strategier

samhällsklimatet rökningenstödjande påverka kringmiljöer. Attsom
miljöförbud tobaksreklam, rökfri på arbetsplatser och imotgenom

blir därför viktig uppgift i arbetetlokaler på attgemensamma enm.m.
långsiktigt minska hälsoskillnadema mellan olika grupper.

Hälsoriskema ofull-Bruket skall inte öka. är ännuav av snussnus
utforskade. kan leda tillständigt påpekats, snusningMan vet, attsom

skador på tänder tandkött, till nikotinbero-i munhålan, dvs. och samt
ende.

innehåller nitrosaminer cancerfrarnkallande.Snus bl.a. Ex-ärsom
framkallaperimentella studier har visat kan hos för-att cancersnus

isöksdjur. Epidemiologiska studier utförda Sverige och Nordamerika
förhar tidigare visat snusande ökar risken munhålecancer. Senareatt

svenska studier kunnat påvisa ökad risk för munhåle-har dock inte en
hos Jämfört med rökare dockcancer exponerassnusare. vanesnusaren

för betydligt nikotin. Nikotin har mångfald effekterhalterstörre av en
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och blodkärl,på hjärta magtarrnkanal ämnesomsättning,och allat.ex.
otillräckligt utredda framför allt det gäller långtidseffekter. Detnär
finns således skäl till försiktighet i inställningen till snusning och
anledning verka för inte börjaratt att snusa.unga

Ingen skall val för tobaksrök i sin omgivningutsättasutan eget

Miljötobaksrök, s.k. passiv rökning, har konstaterats ettnumera vara
hälsoproblem. lederLångvarig passiv rökning bl.a. till ökad risk för
lungcancer och hjärt- och kärlsjukdom. I Sverige beräknas drygt 500

årligen dö sjukdom har samband med passiv rökning.personer av som
Små bam för passiv rökning har ökad risk för luftvägsin-utsättssom
fektioner, öroninflammationer och astma-allergi. finns ocksåDet ett
samband mellan milj ötobaksrök plötsligoch spädbamsdöd.

Under de år tobakslagen kraft harvarit i konstaterat detattsom man
finns brister i ochskyddet passiv rökning del problem med till-mot en
lämpningen bestämmelserna rökfria miljöer.av om

Barns hemmiljö. angelägna åtgärden från medicinskDen mest syn-
punkt förbättra barns skydd passiv rökning i hemmiljön.är att mot

Anställda verksamheter. till rökfri arbetsmiljöRätten kani vissa
inte alltid upprätthållas till följd verksamhetens Exempelvisart.av
inom hemtjänsten kan inte från biståndavstå med hänvis-attman ge
ning till biståndstagaren röker i hemmet. vissI mån kan problematt
undvikas schemaläggning frivilligeller på väg.genom

Mindre företag fåtalmed anställda saknar ofta central policyett en
för rökning arbetsmiljön.i Enstaka anställda finner det ofta it.ex.
praktiken omöjligt kräva rökfri arbetsplatsmiljö på där kamrateratt en
eller chefer röker. kanProblemet eventuellt påverkas skärpt lagstiñ-av
ning i form förbud rökning arbetsplatserpå med möjlighetmot attav

rökrum.avsätta
Tobakslagens miljöbestämmelser rökfri innebär i allmänhet ettom

principiellt rökförbud till undantagmed möjligheter där så befogat.är
För gäller dock det rökningomvända principiellt till-restauranger är-
låten rökfria bord skall finnas inrättningen minsthar 50 sitt-men om
platser. Lagstiftningens utfornming förförsvårar tillsynsmyndigheten

verka för förbättringar.att
De för passiv rökning förstapå i handutsätts restauranger ärsom

personalen. enligt tobakslagen inteRätten sin vilja förutsättasmotatt
tobaksrök gäller visserligen i de delar renodladeärrestaurangenav som
arbetslokaler köket,t.ex. i det där vistasgästernautrymme tarmen
tobakslagens bestämmelser bordrökfria kanGästerna ocksåöver.om

för passiv rökning, exponeringen blir i praktiken aldrig såutsättas men
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medföra ökad allvarligintensiv risk förlångvarig den kaneller att
drabbas akuta eller be-obehagsjukdom. kan mångaDäremot gäster av

be-känsliga kan dock få svåraresärskiltlindrig De ärsvär art.av som
eller luftrör detallergi känsliga kanden liderFörsvär. astma,avsom

rökigomöjligt ipåfrestande eller i praktiken vistasmycket att envara
restauranglokal.

i utsträckning äldrefrekventeraskaféerRestauranger, stor avosv.
de relativtungdomar Restaurangernaoch utgör en avvuxna.unga

därför i allttillåten och de utnyttjasmiljöer tobaksreklamdär ännu är
oftaför tobaksbolagen. fungerarmarknadsplatser Dehögre grad som

dagligt tobaksbruk ochför etableratrendsättare" utgörettatt ensom
börlockas röka Miljön itillfálligtvismiljö där den röker att mer.som

vill börja röka.inteprincip stöd för denett somvara
fåroch motsvaranderökfritt påinförasvårigheterna restaurangeratt

däribland York och Kali-i Newöverdrivas. Flera delstater USAinte
lagstiñat totalt rökförbud påredanfornien har exempelvis omnu

efterlevs väl. Studier harvisar reglernaErfarenheterna attrestauranger.
hälsa de anställdamiljön lett till bättre försåväl den rökfriavisat att

andra ekono-medfört minskad omsättning ellerreglerna inteattsom
Även europeiska länder harnäringsidkama. någramiska avbräck för

Sverige.långtgående regler änmer
i Jönköpings och Uppsalanyligen genomförtsundersökningarI som

rökfri miljösvarande eftersträvarmajoritet delän, detär ensomen av
rökfritt.i båda länen vill ha heltvarvidpå 45 procentrestauranger

Önskan bland frekventa restaurangbesö-rökfri miljö något störreärom
isvarande de helst sitterdekare. Mer 85än attprocent enangerav

skallfå procent rökningrökfri avdelning, medan 1 attytterst anser
liknande.ochtillåten överallt på restaurangervara

bör skärpas.och motsvarandeför rökning påReglerna restauranger
alternativ skärpningar.folkhälsokommittén föreslår två tillNationella

i bl.a.varför de regler gällerskäl inteAlt. finns ingaDet som
regelkunna tillämpas i Sverige. Eninte skullemånga delstater i USA,

innebär den ocksåtydlig, vilkettotal rökfrihet enkel och ärattärom
förregel gäller allalätt infonnera Genom attatt serve-sammaom.

konkurrens-rökregler användsolikaringslokaler undgår att somman
gällertveka vilka reglermedel. aldrigGästerna behöver utansomom

inför vistelsen i densin rökningkan liksom flygresor planerade inför
serveringslokaler bör såle-och andrarökfria miljön Restaurangerosv.

des helt rökfria.vara
delstater dvs. totalgäller i USAi mångaAlt. De regler som -

Reglerna itillämpas i Sverige.rökfrihet skulle i princip kunna även-
gjorts heltstegvis såallmänhet införtshar dock iUSA att restauranger

partiellt rökfria under flera år.rökfria dessförinnan varitförst sedan de
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USA har allmänhetdock i införts stegvis så gjorts heltatt restauranger
rökfria först sedan de dessförinnan varit partiellt rökñia under flera år.
Restaurangemas personal och har därmed kunnat vänjaägare, gäster
sig vid tanken rökning i längden kaninte liknandeEnatt accepteras.
utveckling bör ske i Sverige. förstaI bör därföräven ett steg restau-

serveringslokaleroch andra rökfria i princip, samtidigtgörasranger
rökning ändå bör kunna tillåtas i särskild del lokalen ärsom en av som

så beskaffad röken inte kan spridas detill andra delarna.att

Licensiering skall införas för detaljhandel med tobak

Bland samhällsåtgärdema tobaksbruk bland barn och ungdomarmot
finns lagfästsedan år förbud sälja1997 tobak till denett mot att ärsom
under Olika utvärderingar tyder dock18 år. på åldersgränsen på sinaatt
håll tillämpas dåligt. kan inte enbart förklarasDetta med det svårtatt är

ungdomars eller arbetssituationenålder i detaljhandelnatt avgöra att är
stressig. finns också oseriösa tobakshandlareDet systematisktsom
negligerar åldersgränsen. Ofta de oseriösa på andraär även sätt, t.ex.

sälja smuggelcigaretter.attgenom
öka efterlevnadenFör åldersgränsen bör införa licen-att ettav man

sieringssystem för detaljhandel tobak.med Ett föreslagits isätt, som
Folkhälsoinstitutet handlingsplan, införa kommunala säljtillståndär att
för tobakshandel. butik skall saluföraIngen kunna tobak säljtill-utan
stånd, och den begår upprepade överträdelser försäljnings-motsom
reglerna bör kunna få sitt tillstånd indraget. Liknande slag licens-av

finns länder.i andra Exempelvis i Frankrike bedöms för övrigtsystem
kontrollsystemet för detaljhandeln tobakmed ha bidragit till att smug-
gelcigaretter väsentligt mindre problem i grarmländema.utgör änett

Regeringen har överlänmat förslaget till Nationella Folkhälsokom-
mittén för fortsatt beredning. Bl.a. har flera remissinstanser efterlyst en

utförlig bedömning de ekonomiska konsekvenserna för när-mer av
ingsidkama. Kommunförbundet och flera enskilda kommuner har för-
klarat sig positiva till förslaget under förutsättning kommunernaatt
erhåller täckning för de kostnader det kan medföra.

Ett med säljtillstånd ökar kommunernas möjligheter be-system att
driva effektiv kantillsyn. Bl.a. det ökade för tillsynenge resurser ge-

kommunerna kan avgifter för såväl tillståndsgivningatt ta utnom som
tillsyn. Allt den kommunala tillsynen t.ex. denenligt mil-mer av nya
jöbalken avgiñsfmansierad. finns ingetDet skäl frånär attnumera
denna praxis undanta tillsyn enligt tobakslagen.

föregripaUtan den fortsatta beredningen kan konstateraatt attman
kostnaderna minskamåste behovet tobaksbrukets skade-vägas mot att
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kommunal kontrollapparatbefogatverkningar. har haDet ansetts att en
miljöbalkeneller utskänlcning öl och vin. Denför solariert.ex. nyaav

rad produkter kos-har tillsynsuppgiñer för t.ex.givit kommunerna en
införaskulle beslut någotmetika. denna bakgrund inteMot attett om

avgifter för tillsynen kunna tolkasslags licenssystem eller attsom man
hälsoproblem.vill bagatellisera tobaken som

ökarökslutarstöd skallTillgången på

for-tillgängligheten till rökslutarstöd i olikaökaangelägetDet är att
med råd användningibland kombineratEnkel rådgivning, t.ex.ommer.

mycket kostnadseffektivvisat signikotinläkemedel, har envaraav
sådan rådgivning interökawänjning. dettametod för Trots ännuär ru-

och sjukvården, där ändåeller hälso-tin inom tandvårdent.ex. man
individuell rådgivningsituationer därmänniskor imångamöter en-en

utökat rökslutarstöd.potential för Förfinnskelt kan ske. Här ettstoren
såväl irökawänjningsmetodik, tobaksfrågordetta krävs dock att som

fortbildningen for berördaplats och defår tydligare iallmänhet, ut-en
ledning från beslut-tydligare dekrävs ocksåyrkesgmppema. Det en

samhällssek-för dessaande främst landstingen, ansvararsomorgan,
utveckling spridningför ochkraftsamlingEntorer. avav resurserna

särskild kompetens i dessa frågorrökavvänjning ochkunskaper kring
sjukvårdsregion.finnas i varjebör åtminstone

gäller läkemedeldetökad tillgänglighet bör ocksåEn övervägas när
okontroversiellt. nikotin-Riskenför rökavvänjning. inteDetta är att

inkörsport till nikotin-ungdom kan bliläkemedel för barn och etten
hellerkan också anföra det inteberoende har berörts Man attovan.

beroendet nikotin, ochbibehållabland önskvärt attär att enavvuxna
missuppfatt-nikotinläkemedel kan skapaföromfattande propaganda

läkemedel för kunna sluta röka. Mananvändaningen måste attatt man
inte längre används vidläkemedlenockså risk medkan attse en

rökñiaför cigaretter itillfällig ersättningrökstopp t.ex.utan som en
riskeraroch nikotinläkemedelblandbruk rökverkmiljöer. sådantEtt av

får uppfatt-helt, konsumentenförsvaga sluta rökaviljan attatt om
hälsoriskematillräckligt förningen minskad rökningredan är attatt

skall bli forsumbara.
förkunna tillåtas ökadock tillgänglighetenfarhågor börTrots dessa

gällerläkemedel för rökawänjning.nikotinläkemedel och andra Det
läkemedlen omfattasrökawänjningsmedel. receptfriabl.a. priset Depå
därmed tillsubventioner och detta kan bidrai intedag några attav

socio-ekonomisktanvänds, i synnerhet imedlen kostnadsskäl inteav
mindre gynnade grupper.
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Man bör återinföra möjlighet ochför läkareöverväga att en ev. an-
hälso- och sjukvårdspersonal i begränsad utsträckning för-attnan

skriva ifrågavarande läkemedel på med rabattering, tillrecept t.ex.
ungdomar eller akuta medicinska skäl bör sluta röka.personer som av
Någon generell rabattering bör dock inte komma ifråga, dels hänsynav
till samhällets förkostnader läkemedelssubventioner i allmänhet, dels
med tanke på behovet konkurrens söka nedbringa prisernaattav genom
på läkemedlen i fråga.

Även övrigti bör utvidga den rökslutarstödjande verksamhet-man
Ett exempel på härvidlag den s.k. röka-linjenSlutavägar ären. nya

med rådgivning telefon drivs på försök. Genom ökadeper som nu
insatser bör år minst2015 85 vuxenbefolkningen heltprocent av vara
rökfri.

Ekonomiska satsningar

Förstärkta insatser tobak genomförasmåste från många aktörersmot
sida inom såväl den offentliga privataden och frivilliga sektom.som
De finns för sådant arbete klart otillräckliga och på-ärresurser som -
fallande mycket mindre vad samhället på förebyg-än satsarannars
gande insatser.

Av reguljära medelstatliga i år 8-10 miljoner kronor påsatsas ar-
betet tobaken i Folkhälsoinstitutets budget och inklusive vissamot
bidrag frivilligatill organisationer. Samtidigt i Norgesatsas t.ex.
30 miljoner kronor i Storbritannienår, 300 miljoner1 kronor påper

år och amerikanskai den delstaten Massachusetts medtre sex
miljoner invånare miljoner200 kronor år.över per

Ibland pris på människoliv. Vägverket investerarsätter man
miljoner7,4 kronor för rädda liv. Statens strålskyddsinstitutatt ett

investerar 10 miljoner för förhindrakronor cancerfall. insatsEnatt ett
skulle leda till antalet rökare bland barn och ungdomt.ex. attsom nya

minskar med fem beräknas sikt räddapå 300 liv år.procent, per

9.3 Alkohol

Inledning

Att dricka alkoholdrycker framstår för del befolkningen istoren av
vårt land något lustfyllt. Många samtidigt medvetnaär attsom om
alkoholskador alkoholrelaterade sjukdomaroch de verkligtutgör ett av

folkhälsoproblemen. Antalet dödsfall direkt alkoholrelate-stora ärsom
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tio gånger såmellan och 000.rade till 5 000 6 Nästanuppgår varje år
trafikolyckor.alkohohnissbruk i Dessutommånga dör grundpå somav

Underalkoholrelaterade.trafiken i sinmånga dödsfallen iär turav
trafikolyckor, däriskadades 000år 1997 dödades eller löver personer

alkoholmiss-alkoholpåverkad. påverkarförarenågon Dessutomvar
hjärt-dödlighet i andra sjukdomarsjälvmord ochbruket antalet t.ex.

alkoholdryckerkonsumtionenfaktumoch kärlsjukdomar. Det äratt av
för 50ojämnt fördelad befolkningen, där 10i procent procent avsvarar

problemskapande fenomen.i sigkonsumtionen, utgör ett
skapar desamhällsproblem ochmångaAlkoholmissbruk utgör aven

sjukskrivningar och förtidspen-sjukhusvård,faktorerna bakomtunga
betydande del iakutsjukvårdensioneringar. Inom tas av resursernaen

alkoholrelateradeorsakatsinsatseranspråk för kostsamma avsom
de samhällskost-ekonomiska har totalaoch skador.sjukdomar I termer

till mellan och miljar-uppskattats 50 100alkoholskadomanadema för
årligen." kostnader kostnader förHuvuddelen dessa utgörsder avav

vårdkostnader.produktionsbortfall och
folkhälsoproblem har samhällets alko-andrajämförelse medVid en

Även rökningen årligen beräknasdimensioner.holproblem stora om
dödsfall så intar alkohohnissbruketoch 10 000mellan 000orsaka 8

Följdeñekterfolkhälsoperspektiv.särställningföljderoch dess etturen
blandhög självmordsfrekvensalkoholmissbruk utgörs t.ex. av enav

våldsbrottsligheten Sverigedel ividochalkoholmissbrukare stor aven
eller båda, alkoholpåverkade.offret,ellerantingen gärningsmannenär

oftare andra arbetslösaalkoholmissbrukarMänniskor änärsom
och/eller sjukskrivna.

hos befolkningenriskbeteendenellerDominerande riskfaktorer
individer. gäller i hög gradDetuppträder ofta och hossamtidigt samma

alkohol oftaremissbrukarinom Människormissbruksområdet. ärsom
ovanligtvidare inteandra och/eller arbetslösa. Detsjukskrivna är attän

medtillsammansmedel förekommermissbruk alkohol och lugnandeav
alkoholhögkonsumenternarkotikamissbruk. Ungdomar ärett avsom

utred-också narkotika. Imissbrukar i utsträckning andrastörre än en
vidarekonstateradesomfattning årnarkotikamissbrukets 1992ning om

alkoholmissbrukare.narkotikamissbrukamamajoriteten ävenatt varav
påviktigt från helhetssyndet inte bortseden bakgrundenMot är att en

missbruksproblematiken i vårt samhälle.
miss-med bruk tobak,alkohol tillsammansMissbruk utgör avav

de domi-läkemedel någraoch narkotikaklassadebruk narkotika avav
medhälsan. Vid jämförelsedet gällernerande riskfaktorema när en

" Ågren välmotiveradSvensk alkoholpolitikAndréassonCarlsson G, -
Stockholmfolkhälsokommittén. 1998.eller förlegad Nationella
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andra länder har dock underSverige från folkhälso-många år fört en
synpunkt relativt framgångsrik alkoholpolitik, inleddes medsom
restriktionspolitiken och införandet den s.k. omkringmotboken årav
1919. Alkoholskadoma har alkoholpolitikvår kunnatgenom pressas
tillbaka och vid internationell jämförelse intar Sverige god posi-en en
tion det gäller förebygga och motverka alkoholskador i befolk-när att
ningen.

Den pågående internationaliseringen vårt samhällsliv och följ-av
derna vårt EU-medlemskap har emellertid skapat andra förutsätt-av
ningar för landets alkoholpolitik. viktigtDet påpeka det finnsär att att

betydande hot folkhälsoorienterad alkoholpolitik inteett mot en som
enbart följdernasammanhänger med vårt EU-medlemskap. finnsDetav
i den alkoholpolitiska debatten alkoholliberalutbredd attityd, ären som

föreställningensammanvävd med restriktioner gammal-nära äratt
modiga och oförenliga med allt fler vill individens frihetvärnaatt om
och därmed vill minska den politiska maktens inskränkarätt attsom
denna frihet. sådan förändringEn ofta följd närmastses som en av en
lagbunden samhällsutveckling. bakgrundMot denna diskussionav
finns det skäl påminna opinionsbildningen självai verketatt attom
följer helt olika utvecklingslinjer i Sverige inom de områden be-som
handlas inom för detta avsnitt i betänkandet. Medan kraven påramen

liberalisering alkoholpolitiken vuxithar i styrka längreöveren av en
tidsperiod, har restriktiviteten i narkotikapå däremot i huvudsaksynen
varit oförändrat stark, samtidigt förståelsen för långtgåendeävensom
inskränkningar i individens frihet bl.a. lagstiftning inomgenom
tobaksområdet har kraftigt liksomökat i Sverige i hela västvärlden.

Den allmänna opinionen utvecklas således inte på något entydigt
i riktning bort folkhälsoorienteradifrån politik inom drogområ-sätt en

det. Det sannolikt opinionenså i växande grad påverkbar iär att är
båda riktningama, bl.a. lagstiftning, information och tydligagenom
politiska viljeyttringar. Inför formuleringen folkhälsomål påav nya
alkoholområdet det således viktigt de redovisade förutsätt-är att ovan
ningarna klargörs för sedan i grunden för fram-nästa utgöraatt steg ett
tida framgångsrikt folkhälsoarbete alkoholområdet.på

På nationell nivå finns sedan år gällande nationell1995 hand-en
lingsplan, där riktlinjerna för det alkohol- och drogförebyggande arbe-

lagts fast efter det villkoren för svensk alkoholpolitik förändrats itet att
och med Sveriges medlemskap i Förutsättningarna förEU. svensken
nationell politik på de områden har med missbruk droger attsom av

och Nationella Folkhälsokommittén har till uppgift be-göra attsom
handla, påverkas emellertid starkt medlemskap ivårt EU. Dennaav
påverkan kommer sannolikt förstärkas framledes, något inteatt som
minst framkommer i regeringens proposition 1998/991134, Vissa alko-
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Alkoholpolitikensholfrågor och i betänkandet medel SOUm.m.,
1999:156.

Bakgrund, nuläge och9.3.1 prognos

Förekomst alkoholmissbrukav

befolkningenI

registrerade försäljningenSverige de länder har den lägstaär ett somav
s.k. 25-procentrnâletalkoholdrycker inom EU-området. Detav som

innebar bl.a.europaregion medlemsländernaWHO:s 1980 attantogs av
alkoholkonsumtion med 25 före årskulle reducera sin 2000.procent

ställde bakom det s.k. ZS-procentmålet isvenska regeringen sigDen
propositionen riksdagen lämnadeden hälsopolitiska 1984/85:8l, som

skulle enligtkonsumtionen därefter ha reduceratserinran. Omutan
inneburit välfärds- och hälsomässiga vinstermål hade detWHO:s stora

sjukvården skulle kunna ha minskat de vår-samtidigt hälso- ochsom
drabbasdinsatser for dem alkoholrelaterademåste göra som avman nu

sjukdomar.
emellertiddet decenniet har rad ytterligare initia-Under senaste en

for folk-tiv tagits, och enskilda nationer, utvecklaWHO att en merav
alkoholpolitik europeiska regionen.hälsoorienterad i den

År europaregion alkoholpolitisk handlings-1992 WHO:santog en
Actionplan regionen Alcohol Plan. handlingspla-för The IEuropean

under-bakom vilken alla medlemsstater i regionen ställde sig,nen,
alkoholbeskattning kontroll tillgäng-ströks bl.a. betydelsen och avav

alkoholkonsumtionligheten hålla tillbaka och -skador.med syftet att
europeisk ministerkonferens "hälsa, samhälleVid särskild omen

europaregion medoch alkohol i 1995 anordnad WHO:sParis år av
alkoholfranska regeringen Europadeklarationenstöd den antogs omav

fastslogs radThe Alcohol. deklarationenCharter IEuropean enon
vägledning for medlemsländernasstrategier och principeretiska som

alkoholpolitiska handlingsprogram.arbete med utveckla samladeatt
hälsopolitiskt medTre år år WHO1998, ett nyttantog programsenare,

också alkoholpolitisk måldehnål. ingår21 mål och antal Där ettett
medlemsländernainnebär alkoholkonsumtionen capita iatt persom

inte alkohol år för dem 18 årskall överstiga 6 liter 100 % ärper som
äldre.eller revidering är 2005.Nästa Iägerprogrammet sep-av rum

versiontember Europaregion1999, slutligen, WHO:santog ny aven
strategierden alkoholpolitiska handlingsplanen för slåsEuropa. Där

z FolkhälsoinstitutetHälsa på 2000-talet. 1999.
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och for periodendelmål fast i2000-2005 anda den förstaisamma som
europeiska planen.

föreliggerDet skillnader i alkoholkonsumtion förekomstochstora
alkoholproblem mellan olika mellan kvinnor,ochmänav grupper

mellan ungdomar äldre, olikaoch mellan yrkes- och socialgrupper
osv.. Under efterkrigstiden har förskjutningar mellan olikaägt rum

yrkesgrupper.social- och Tidigare det välutbildadevar personer som
hade den högsta alkoholkonsumtionen. dag totalkonsum-I är märmens
tion tämligen lika, andelenmedan högkonsumenter dei lägreär större
klassema. För tjänstemän dock totalkonsumtionen fortfar-ärgruppen
ande något högre capita bland arbetare. Berusningsdrickandetänper -
exempelvis definierat konsumtion halv flaska sprit, flaskasom av en en
vin eller fem burkar starköl vid och tillfälle minst gång iett samma en
veckan högre bland arbetare bland tjänstemän dock allraär än men-
högst bland arbetslösa studerande.och

Under följd den registreradeår har alkoholförsäljningenen av per
capita Vissa tydervarit relativt konstant. data emellertid på uppgången

den faktiska alkoholkonsumtionen under de allra åren, bero-senasteav
ende på ökning den oregistrerade konsumtionen. föreliggerDeten av

svårigheter uppskatta den konsumtion härrör frånstora att som
svartspri illegalt tillverkad sprit, smuggelsprit och renad teknisk
sprit, där framför allt konsumtionen smuggelsprit enligt tillgängligaav
data har ökat mycket under denstarkt S-årsperioden.senaste

Trots capitakonsumtionen och andelen högkonsumenteratt per
länge högst i de högre samhällsskikten pekar dödlighetsdata ivar en

riktning. Olika undersökningar från 1970-talet framåtoch harmotsatt
visat dödligheten alkoholrelaterade sjukdomari högre blandatt är
arbetare bland tjänstemän. tendensDenna tydligast blandän är män-
nen.

Med alkoholrelaterade dödsfall här samtliga avlidna, registre-avses
rade i det nationella dödsorsaksregistret, med eller flera diagnoseren

underliggande huvuddiagnos eller bidragande dödsorsak: alko-som
holism alkoholberoende fr.o.m. 1987, alkoholmissbruk,år alkohol-
psykos, alkoholförgiftning, levercirrhos bukspottkörtelinflamma-samt
tion. såledesAnalysema enbart dessa medicinska dödsorsaker däravser
hög alkoholkonsumtion majoriteten falleni nödvändig orsak.ärav en
Det verkliga alkoholrelaterade dödsfall iantalet Sverige dock klartär
högre de tal redovisas i dettakommer avsnitt. Självmord ochän attsom
dödsolyckor ingår exempelvis inte här och bakom rad andraen

13Hasselgren i förändring AlkoholAlkoholvanor Narkotika, sid. 9-11.
14Leiñnan alkoholvanor. FolkhälsoinstitutetH. Socialklass och 1998.
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kärlsjukdomar kan alkoholmissbrukdiagnoser hjärt- ocht.ex.som
förekomma indirekt orsak.som en

under 1990-talet blivit bety-Konsumtionen "svartspri " har ettav
försäljningDistribution,problem i befolkningen.dande och tilltagande

synnerligen allvarligtsvartsprifoch konsumtion utgör ett angreppav
såväl prispolitik denalkoholpolitiken eftersompå den svenska som
delvis spel.tillgängligheten Mensamhälleliga regleringen sätts urav

avseende denför legitimitetendet grundenkanske allvarligaste är att
undan.pâ sikt ryckssvenska alkoholpolitiken

inom s.k. KALK-studien visarför denBeräkningar gjorda attramen
spritkonsumtionen.tredjedel den totalaförsvartspriten avsvarar en

ochSverige svartspritspritkonsumtion iall35 utgörsprocent avav
den totala konsumtionenden samtidigt för 13 procent avca avsvarar

alkoholdrycker. svartsprikonsumtionen "Den största av svarar
vanligast iKonsumtionen svartspritför.alkohohnissbrukarna ärav

undersökningar âr konsum-1997åldersgruppen år. CAN18-24 :s av
såväl pojkarvisade 38tionen bland elever i årskurs 9 att procent av

sprit under dehembränd någon gångflickor hade druckit t.ex.som
brottslingar, undersamtliga 912månaderna. 131Av12senaste som

skyddstillsyn eller Villkorligtill fängelse,perioden dömts1991-1995
eller flera brott bestäm-skyldiga tilldom, hade gjort sig2 097 ett mot

sprittillverkning. detta urval hadeolovlig I 47,5melserna avseende
flera våldsbrott.sig skyldiga till ellerockså gjort ettprocent
i kännetecknasSverige detslutligen gäller dryckesmönstretdetNär

konsumtionstillfállen med högtämligen låg frekvens men enavav en
tillfällen inträffar oftastdryckestillfálle.konsumtion vid varje Dessa

särskilda storhelger.samband med Dettaunder veckoslut och i mönster
decennierna. Andelen märmi-under dehar förstärkts i Sverige senaste

för-berusningsdrickande harregelbundetskor beskriver änmersom
1960-talet.° starkt samband mellanfinnsdubblats Detsedan sättetett

alkoholrelaterade problemvissaomfattningendricka alkohol ochatt av
vårdkonsumtionvåldsbrottslighet och sådan utgört.ex. ensomsom

samhällsekonomiskabetydandefinnseffekt alkoholkonsumtion. Detav
och kon-dryckesvanorvinsterfolkhälsomässiga göraäven att ommen

dricker vid varjevi mindreförändras såsumtionsmönster kan att
dryckestillfälle.

5 Alkohol frånZetterberg,Hibell H.Kühlhorn Rundstedt B, Larsson,M,
1990-talet. OAS 1997.legala och illegala källor imitten av

16 prevention alkohol ochvi effekter påVadAndréasson Sven. vet nar-avom
12-13 april i Göteborg 1999.socialçjänstforumkotikaområdet Föredrag på
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Män och kvinnor

genomförtoch TEMO årligenSIFOharSedan år 1982 senare
befolkningen sprit,konsumtionsundersökningar iriksrepresentativa av

uppgivna genomsnitts-och öl klassstarköl Denstarkvin, lättvin, H.
Århögst âr 1989. 1998lägst år ochvecka 1984konsumtionen varper

vilket årligalkohol,centiliter 100den 10,5 motsvararprocent envar
alkoholkonsumtionentotalaalkohol.literkonsumtion på 5,5 Denren

mellan årenmedTEMO-undersökningama ökat 5har enligt procent
Kvinnornaskvirmornas.har ökat1996 och 1998. Männens änmer

och 14,5centiliter år 1998veckokonsumtion 6,3 männensvar
centiliter."

har detövrigt bland kvinnorkonsumtionsmönstret igällerdetNär
långtidssjukskrivna ochundantag förmedframkommit att, gruppen

finns blandhögkonsumenterde lägsta andelamaförtidspensionärer,
gymnasieutbildadesärskilt dearbetslösa.arbetare och Detkvinnliga är

de lägst utbil-Blandandel högkonsumenter.harkvinnorna storsom en
harlägre och dekonsumtionen markantdade kvinnorna ävenär en

nykterister.och andelhögkonsumenterlägre andel störreen
kvinnorna sin konsumtionkonsumtionsnivån ökargällerdetNär nu

särskilt kvinnoroch det gällerenligt del datatotalt sett yngre menen
och TEMO:s konsumtionsun-Enligt SIFO:sungdomsgruppema.även
medelkonsumtionen år 1990kvinnor 18-70 årdersökning av var

motsvarande siffraoch och 1996alkohol årliter2,1 varpersonren per
liter.3,2

utvecklatsalkoholrelaterade dödlighetendenUnder 1990-talet har
dödstalet årstandardiserade 1996för och kvinnor.olika Detnågot män

för kvinnorna 7,6.för 36,6 och100 000 männenvarper
skikt ellerflera socialadödligheten minskat iharFör männen grup-

ochbland tjänstemännenden däremot ökatkvinnorna harFörper.
påsituationen 1980-jämfört med hurbland arbetareminskat något var

underbefattningari lägretalet. Kvinnliga tjänstemän somsvarar nu
arbetarkvinnoma.dödlighet levercirrhosi1980-talet, för högre änen

och alkoholför-alkoholpsykosalkoholism,det gäller dödlighet iNär
dödlighet jäm-fortfarande högrearbetarnagiftning har de kvinnliga en

med tjäns-och särskilt jämförtfört med samtliga tjänstemarmagrupper
nivå. kvinn-högre Demellannivå med dem påpå äventemän enmen

risknivâmed betydligt högresärställningliga företagarna intar enen
emeller-Dödlighetenförvärvsarbetande kvinnor.jämfört med andra är
alkohol-kvinnorna. haryrkesverksamma Detid högst bland de icke en

" Centralförbun-Folkhälsoinstitutet.Drogutvecklingen Rapport 99.Sverige.i
Stockholm 1999.narkotikaupplysning.alkohol-det för och Rapport nr
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relaterad sjudödlighet kvinnligagånger högär så densom somsom
tjänstemän mellannivåpå har.

Kvinnor påverkas olikaoch fysiskt konsumtion alko-män sett av av
holdrycker, något hittills i utsträckning förbisetts alkohol-storsom av
forskare och de sysslar med information kring alkoholfrågor.som

Ungdomar

Data alkoholkonsumtionen i olika befolkningsgrupper finns i förstaom
hand för ungdomar framför for skolungdomoch allt för deävenmen

Undersökningarnavämpliktsmönstrade. visade pojkarna årskursi 9att
hade relativt oförändrad alkoholkonsumtion under hälftenförstaen av
1970-talet, medan flickomas konsumtion tilltog. anslutning till mel-I
lanölets avskaffande år 1977 ökade konsumtionen klass ochöl Hav
starköl fram till både bland pojkar och flickor.år 1979, Den totala öl-
konsumtionen dock betydligt lägre under mellanölstiden.änvar
Under åren till minskade konsumtionen1979 1981 samtliga alko-av
holdrycker. denna period har konsumtionenSedan varit relativt oför-
ändrad eller eventuellt ökat något under år, med undantag försenare
vinkonsumtionen, fortsatt minska bland ungdomar.attsom

beräknadeDen genomsnittliga årskonsumtionen bland elever i års-
kurs sjönk9 således mellan åren och från1977 1981 liter4 100-ca
procentig alkohol pojkarnabland och 3,5 liter bland flickorna, tillca

2,3 liter respektive liter.1,6 Sedan början 1990-talet dockfinnsca av
tendens till ökning konsumtionen. Enligt skolunder-CAN:sen av

sökningar alkoholkonsumtionpojkarnas i årskurs år liter9 1990 3,0var
Åralkohol och flickomasår 1,8 liter. 1997 motsvaranderen per var

siffror 3,2 respektive Såväl pojkar flickor2,0. har således ökat sinsom
konsumtion.

Ökningen skolungdomens totalkonsumtion ök-motsvarasav av en
ning deras berusningskonsumtion intensivkonsumtion. Berus-av resp.
ningskonsumtion definieras i studierna ungdomens upplevelsesom av
berusning och intensivkonsumtionen ungdomens skattning sinsom av

högkonsumtion. Med intensivkonsumtion därvid konsum-egen menas
vidtion och tillfälle minst halv flaska starksprit eller 1ett samma av en

helflaska vin eller fyra starköl. Under 1990-talet har såväl andelen
ungdomar berusar sig ofta andelen s.k. intensiv-som som som uppger
konsumtion minst i månaden ökat jämförtgång med 1980-talet.en
Redan under åren och inträffade emellertid1976 1977 maximivärdeett

det gäller berusningsbenägenheten såväl bland pojkar blandnär som
flickor i årskurs
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skolun-hembränd undersöktssprit harKonsumtion t.ex. genomav
framkommitdersökningama och det har därvidår 1991sedan att en

druckit hem-elever någon gångviss andelenökning ägt somavrum
trenden gällde dock inte årenmånaderna.bränd Densprit de 12senaste

alltUtvecklingen gällde framförjämfört med år 1995.1996 och 1997
skaffa hemtillverkad sprit.lättmöjlighetungdomar hade attsom

lik-ocksåde mönstrade visarBerusningsbenägenheten bland en
fram till mit-minskning från årkraftig 1977utveckling mednande en

hembrändmönstrade s.k.Konsumtionen bland de1980-talet.ten avav
visar och1990-taletökning från början påberusningssyfte påsprit i en

framåt.

skillnaderRegionala

alkohol-högsta frekvensenstorstadsregionema denI Sverige har de tre
län hade mellan 1994och Bohus årenGöteborgsrelaterade dödsfall.

dödsfalldubbelt många Krono-såoch exempelvis1996 än sommer
dödsfall Samti-alkoholrelaterade lägst.bergs län, där frekvensen var

dödsfallen i Stockholm och Göteborgalkoholrelateradedigt har de
samtidigt ökat medmedan depå 15 årminskat med 30över procent

10 i Malmöhus län.procent
dödlighet mellan kommunernaalkoholrelateradSkillnaden i är

kommuner liggermellan länen. Deföreliggerdenstörre än somsom
dödlighethögre alkoholrelateradoch gångerhögst femhar mellan sex

i alkoholrelateradelägsta dödlighetenhar denjämfört med de som
sjukdomar.

skillnaderSocioekonomiska

vi i1990-talet finnersurveymaterial frånolikaEnligt analyser treav
utbildnings- ochmellan olikaalkoholkonsumtionskillnaderdag små i

klasser. undermotbokstidens sista år ochUnderyrkesbaserade även
för konsumtionentalademycket1960-talet farms det dock att varsom

utjänmingsprocessharsociala skikten.högst i de högre För männen en
till konsumtionen ivilket lett30-40 åren,pågått under de attsenaste
Även för kvinnornaolika klasserna.i dedag ungefär densamma ärär

del fakta tydertidigaredagskillnaderna mindre i även attän om en
ochde högutbildade iblandgenomgående högrekonsumtionen är

tjänstematmaklassema.

1 Folkhälsoinstitutet 1998.alkoholvanor.Leifman Socialklass ochH.
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Trots genomsnittliga konsumtionen tämligenden lika förär t.ex.att
arbetare manliga högkonsumenteroch tjänstemän andelenär större
bland arbetarna. tycks vidare så den andel drabbasDet attvara som av
de alkoholbruk och alkoholmissbruknegativa följderna störreärav
inom de inom de resursstarka,än trots attresurssvaga grupperna per
capitakonsumtionen i densamma. tänkbar förklaringEnär ärstort sett

det sociala skyddsnätet för de lägre sociala skikten. Detäratt svagare
mycket alkoholmissbrukare tillhörande högre klassermöjligtär att

kan behålla sin sociala position under längre tid de missbrukare,än
tillhör de lägre klasserna. sociala sårbarhetenDen såledesär störresom

vid konsumtion lägre skikten.i de socialasamma

Alkoholkonsumtion våldoch

Alkohol faktorspelar betydande roll utlösande vid våldsbrott.somen
Cirka alla gärningsmän och ungefär alla70 40procent procentav av
offer för polisanmält våld alkoholpåverkade. Dessutom skerär storen
del det polisanmälda våldet i anknytning till andraochrestaurangerav
platser där alkoholdrycker ökning den alkohol-En årligaserveras. av
konsumtionen med liter IOO-procentig alkohol haroch åren per vuxen
visat sig öka misshandeln med 10runt procent.

Sambandet mellan alkohol och våld generellt starkare i länderär sett
där sigdricker för berusa t.ex. i Sverige i länder däränattman
alkoholkonsumtionen jämnt fördelad tiden. Beräkningarär övermer

gjorts den genomsnittliga alkoholkonsumtionenhar visat attsom om
ökar skullemed liter IOO-procentig alkohol antalet mord eller dråp5
öka årligen anmälda falloch antalet misshandel medmed 100 av

000.19 kända och anmälda våldsbrottsligheten, i22 denUtöverca som
dag det dold våldsbrottslighet55 000-60 000 år, finnsär ca per en som

deluppgår till åtminstone 000-800 år. betydande700 000 Enper av
den brottsligheten inom familjen och det nätverketinträffar närmaste
och alkoholen här betydande roll utlös-sannolikt spelar även en som
ande faktor.

Effekter för individ och samhälle

Varje till alkohol-år avlider mellan 000 och 6 följd5 000 personer av
relaterade Alkoholpåverkadesjukdomar eller skador. trafikanter, såväl
förare dödsfall trafikenandra, står för åtminstone i varje år.125som

19Holder possible retailal. Potential from changes nordicet toconsequences
alcohol monopolis resulting from union membership. Addiction 1995.european
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liderden slutna sjukhusvårdeninomCirka 10 patienternaprocent avav
patienternaMellan och15 30alkoholrelaterade sjukdomar. procent av
alkoholpå-akutmottagningar antingensöker vård sjukhusenspå ärsom
uppskattas100 barnmissbrukare. Mer 000verkade och/eller kända än

alkoholproblem.föräldrarna har Manminsti hem därväxa avenupp
medoch barn skadorföds mellan 100 200det varje årberäknar att som

omfattandesåledesalkoholproblem. Detorsakats mödrarnas är enav
missbrukindivid där bruk ochsamhälle ochproblemkatalog för av

roll.avgörandeeller mindrealkohol spelar en mer
flerai det ortssammanhangAvslutningsvis kan detta nämnas att

kostnadema för missbru-samhällsekonomiskadeförsök uppskattaatt
sjukvård,bl.a.kostnaderna församhälleligatotalaalkohol.ket Deav

fram-uppgår enligt vadrättsväsendeproduktionsbortfall, somm.m.
år.miljardertill 100mellan 50kommit till perovan

möjlighetorsaker ochKunskap9.3.2 attom

påverka

utvecklingenOrsaker till

relativti Sverige ökadealkoholdryckerförsäljningentotalaDen av
bakgrunden1970-talet. Itill mitten1960-taletkontinuerligt från av

restriktionspolitik,lättnaden i denförklaringinledningsvisfanns som
med infö-världskriget bl.a.förstaperioden kringinleddes undersom

utgjordesrestriktionspolitikentillBakgrundenrandet motboken. avav
synnerli-medfördeförekom ochmissbruk dådet omfattande somsom

Underkonsekvenser.medicinskaekonomiska ochsociala,storagen
speladeoch därefterinförandemotbokensperiod föregickden som

opinionsbildareideologisk rollbetydandenykterhetsrörelsen somen
samhället.alkoholrnissbruk iför motverkaatt

restriktions-försvagningenavgörandeochbetydandeDen mest av
Åravskaffades. 1956motbokendåpolitiken inträffade år 1955, genom-

markeradealkoholdrycker,prishöjningfördes kraftig på ensomen
hög-alkoholpolitik tilltillgänglighetsbegränsandeövergång från enen

alkoholpoli-centraltvarittidpunkt har prisetprispolitik. dennaFrån ett
instrument.tiskt

alkoholkon-l970-talet ökadetill mittenFrån omkring 1960åren av
restrik-lättnadema iinte barakraftigt.sumtionen i Sverige Det var

alkoholdryckerkonsumtionsökningenmedfördetionspolitiken avsom
köpkrañenstarka stegringdenminst lika avgörandeutan somavvar
alkoholstarkareInförandet detvärldskriget.eñer andraägde avrum

registre-sannolikhet till denmedbidrog ocksåmellanölet år 1965 stor
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rade försäljningsökningen. Efter år minskade1976 försäljningendock
kontinuerligt fram till år 1984 och mittensedan den1980-talet harav
totala registrerade försäljningen alkoholdrycker legat mellanpå 6av
och 6,5 liter.

Den alkoholrelaterade dödligheten kraftigt i början 1960-steg av
talet och fram till år och därefter1979 har minskning dödlighetenen av

Utvecklingen följer, med några års förskjutning,ägt relativt välrum.
utvecklingen alkoholförsäljningen. Under den delen 1990-av senare av
talet har den alkoholrelaterade dödligheten varit relativt konstant.

Den gradvisa avvecklingen restriktionspolitiken med minskadav en
samhällelig kontroll alkoholhanteringen, det ökade utbytet medav
andra länder, anammandet delvis förändrad dryckeskultur, harav en
betytt mycket för den utveckling förändradeDen dryck-ägtsom rum.
eskulturen har inneburit den traditionella storkonsumtionent.ex. att av
starksprit helgerkring och storhelger har kompletterats med ett mer
eller mindre regelbundet öl- och vindrickande under inflytande ettav
kontinentalt dryckesmönster. ökadeDet resandet till andra länder har

medfört införsel alkoholdrycker i mängder till Sveriget.ex. att störreav
sannolikt påverkat konsumtionen och konsumtionsmönstret alko-av
holdrycker på betydande Det har också skett viss utjänmingsätt.ett en

skillnaderna i konsumtionsmönstret mellan könen samtidigtav som
konsumtionsdebuten förskjutits nedåt i åldersgruppema.

På år har ytterligare några faktorer tillkommit sannoliktsenare som
påverkat konsumtionen på betydande Konsumtionensätt.ett av
svartsprit har enligt tillgängliga data ökat betydligt. illegala pri-Den

införseln alkoholdrycker från utlandet har ökatvata avsevärt.t.ex.av
De minskade möjligheterna till gränskonuoll bl.a. i samband med EU-
anslutningen har här spelat betydande roll. Ytterligare faktor ären en

kontrollen hanteringen den industriella tekniska spriten haratt av av
sådana uppenbara brister den sannolikt läcker ut på illegaltatt sättett
och används för konsumtion. pågåendeDen Alkoholutredningen harnu

sitt uppdrag lagstiftningen hantering tillverk-ochöverattsom se om
ning den tekniska spriten formerna för tillsynen så-ävenav men av av
dan verksamhet.

Den svenska alkoholpolitiken hittills,har de betydande föränd-trots
ringar i villkoren för den, bidragit till hålla alkoholkon-ägt attsom rum
sumtionen och alkohol-de och drogrelaterade problemen på lägreen
nivå jämfört flertalet ländermed i Europa. Den nationella alkohol- och
narkotikapolitiken har utgjort viktigt stöd för det lokala och regio-ett

Sverige.nala förebyggande arbetet i ekonomiskaDen krisen i Sverige

2° Folkhälsoinstitutet. Nationell handlingsplan för alkohol- drogförebygga-och
nde Stockholm: Folkhälsoinstitutet,insatser. 1995.
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alkoholmiss-arbetslöshet medförthög kan haunder medl990-talet att
kanskeochriktning riskgruppernegativ i vissabruket iutvecklats en

saknat förank-delvisungdomar, helt ellerdelframför allt bland somen
enkla sambandemellertid ingafinnsarbetsmarknaden. Detring på

ökad arbets-Nettoeffektenalkoholskador.ochmellan arbetslöshet av
samhället,alkoholproblem itroligen färrelöshet settär sammantaget

ökat.kan havissaproblemen iäven grupperom
med-i samband EES-tillanknytning EuropastarkareSveriges allt

harEU-medlemskapet år 1995alltoch framföravtalet år 1994 genom -
restriktiv alko-bedrivandet traditionelltförförändrat villkoren av en

alkohohno-de statligamedförde bl.a.EU-medlemskapetholpolitik. att
avskaffades.detaljhandelsmonopolet,förnopolen, undantagmed

alkoholhanteringenkontrollinnebarförändring överDenna att statens
området med privata vinstintressenaktörer påminskade och antaletatt

ökade.
vikti-de kanskemedfört tvåförändringar harårensDe attsenaste

prispolitiken och detalj-nämligenalkoholpolitiska instrumenten,gaste
tidAllt har skett underunderhandelsmonopolet, storsatts enpress.

hararbetslöshet. förändringarDessaförhållanden högmed för svenska
alkoholdrycker, härkonsumtiontidockså i närägt avsesavrum en

narkotika ökat bland ungdom.benägenhetenfrämst öl, och prövaatt

EU-perspektivPåverkansmöjligheter i ett

och drogföre-för det alkohol-lokala nivåemasregionala ochDe ansvar
alltmer.uppkommit betonats Detlägei det ärbyggande arbetet har som

utvärdera effekternaochutvecklaemellertid nödvändigt att av nya
lokal på regio-såväl påstrategierdrogförebyggandealkohol- och som

nivå.nal
befolk-kännetecknatshar främstpolitikenhittillsvarandeDen av

tillgänglighetenbegränsasyftar tillåtgärder,ningsinriktade att avsom
intressen frånprivataavskärmaalkoholdrycker,efterfrågan påoch
drogmissbrukalkohol- ochmotverkaochhandeln med alkoholdrycker

ellerockså påverkatgivetvisPrishöjningar harbland ungdom. ansetts
åtgärderenbart direktaegentligendetdessapåverka efterfrågan. Av är

för-den tidenspåverkatsefterfrågan inte nämnvärt senastemot avsom
utform-överdrift påstånågonändringar. därför knappastDet att attär

oviss.alkoholpreventionframtidensningen ärav
förut-förändratmarkantpåförhållanden, sättDessa ettyttre som

insjälvklartalkoholpolitiken, börsvenska vägassättningarna för den
i framtiden ochalkoholpolitikenden svenskavid utformningen spe-av

övervägande får där-sådantför denna. Ettciellt de långsiktiga målen
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inte bli så dominerande de nationellaemot handlingsalternativattpass
faktiskt finns kvar kommer i bakgrunden. Gränshandeln utgörsom ett

exempel på frågeställning.denna När undantagsavtalet med EU löper
år 2000, eller förlängsdet tillut år 2004 innebär detta inte attom

Sverige helt måste sig till EU:s generella regler för införselanpassa av
alkoholdrycker i samband med nationsgränsema.överresor

Debatten har ibland givit intrycket Sverige ovillkorligenattav
tvingas sina bestämmelser till de gäller inomgenerelltanpassa som mer
EU. Förändringarna de gällande reglerna kommer emellertid inteav nu

vidtas föregående förhandlingar mellanatt Sverige och ochutan EU
utgången dem kommer beroende vilken viktattav vara av som man
från svensk sida lägger vid kravet på förlängd undantagsordning.en

Betydelsen slå vakt de delar det alkoholpolitiska regel-attav om av
inte i konflikt med EG-rätten bör framhållas.systemet som anses vara

Om sänkta alkoholpriser sänkta alkoholskatter bedömsgenom som
politiskt nödvändiga under trycket ökad legal och ille-göraatt av en-

införselgal alkoholdrycker så blir det exempelvis alltmer väsent-av -
ligt med utgångspunkt från folkhälsoperspektiv upprätthållaett att
Sveriges detaljhandelsmonopol.

Den viktigaste konsekvensen hittills medlemskapet i EU harav som
varit avveckling de tidigarenämnts statliga alkoholmonopolenen av

inom alla områden inom detaljhandeln dvs. import-,utom export-,av
tillverknings- och partihandelsmonopolen. Avmonopoliseringen hade
egentligen inga för allmänheten omedelbart synliga konsekvenser, men
den medförde påtaglig ökning antalet relativt starka privataen av
intressenter på växande privat marknad för import och vidareför-en
säljning alkoholdrycker med tiden för ökande produk-ävenav men en
tion alkoholdrycker.av

Effekterna kommersialiseringen på längre sikt går knappast attav
uttala sig det förefaller sannolikt den kommer utsättaatt attom, men
den återstående alkohol- och folkhälsopolitiskt motiverade regleringen

marknaden för alkoholdrycker för växande tryck i liberalise-ettav en
rande riktning.

Ofullständig kunskap och forskningsbehov

Bristen på kunskaper lokala och regionala skillnader det gällernärom
konsumtionsnivå och befintliga problem orsakade för hög alko-av en
holkonsumtion påtagliga. det finnsMen allt data tyderär påtrots som

skillnaderna mellan olika regioner ibland relativt elleratt är stora t.o.m.
mycket viktigt det finnsDet kunskaper den lokala kon-ärstora. att om
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med lokalasambandproblem föreligger isumtionen vilkaoch attsom
skall utformas.strategiereller regionala

åtgärdernagenerella alkoholpolitiskaövergripande ochdeNär nu
blirviktigare kimskapemakraft blir det destodelvis kan mista sin att

preventiva insatser. Häralternativabättre effekterna t.ex.avsesavom
effektersårbara riskgrupper. Vilkatillsekundärpreventiva insatser som

till befolkningen i sininformationskampanjerallmänt inriktademer
forskning.område det behövshelhet därhar är annatett mer

det gäller effektemahöjasbehöver ocksåKunskapsnivån när av
betydandesådana dryckessituationer alstrarolika åtgärder mot som

berusningsdrickandet tillåtgärderproblem. Här kan nämnas mott.ex.
ellerproblem uppstårsiginriktarhelger eller åtgärder mot somsom

berusningsdrickande.i samband meddelvisutanför ocksårestauranger
problem.betydande samhälleligtsmuggelspritenDen s.k. utgör ett

otillräckliga det gäller vilkanärvarandeKunskaperna för närär som
smuggelspriten. vilketPåkringbakom distributionssystemet sätt ärstår

egentligen gärningsmännen Närvilkauppbyggd ochorganisationen är
kunskapema dethembränd sprittillverkningdet gäller närär störreav

distri-för tillverkning ochindividergäller vilken svararsomgrupp av
bution.

dis-alkoholdrycker harkonsumtionmedicinskaDen nyttan avav
tyder på konsumtionforskningkuterats mycket. finnsDet att avsom

effekter.medicinska Resultatenvissa positivaalkoholdrycker kan ha är
förändrade rekom-till grund fördock kan inte liggaomtvistade och

alkoholintag. Kunskaperna behöver bliavseendemendationer större
positivadär sådanaoch målgruppdet gäller konsumtionsnivånär m.m.

tänkas föreligga.medicinska effekter kan

strategiermål ochBefintliga9.3.3

Nationell handlingsplan

alkoholpolitikenden svenskapåfrestningarUnder intrycket de somav
till ochnärmandet EG EU,följdväntades bli för tillutsatt senareav

Folkhälsoinstitutet utarbetariksdag år 1994 åtuppdrog regering och att
drogförebyggandeförfor alkohol-nationell handlingsplan ävenmenen

radi samverkan mellanframinsatser i allmänhet. Planen, togs ensom
före-strategi for det lokalaövergripandemyndigheter, innehöll bl.a. en

for-narkotikaområdet. planenoch Iinom alkohol-byggande arbetet
etiskaalkoholpolitiska mål ochgrundläggandemulerades också vissa

"Andréasson andAlcohol ClinicalJ-shapedAlcohol and Curves.S.
3598-3648.experimental research, 1998:No p.
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Ävenprinciper förebyggandeför det framöverarbetet. vilketborde,
underströks i planen, basen i det förebyggande arbetet in-utgöras av

riktas till hela befolkningen, vilka sedan borde komplette-satser som
med riktade insatser till särskilda riskgrupper eller risksituationer.ras

Organiserat samarbete mellan och alkoholbranschenstaten

Pâ Socialdepartementets initiativ har statlig kommitté, OASen
Oberoende Alkohol bildats förSamarbete, initiera, samordna ochatt
effektivisera informations- och opinionsinsatser med syftet främjaatt
måttfullhet och återhållsamhet i bruket alkoholdrycker förävenav men

motverka alkoholskador. kommittén ingårI blandatt annat represen-
för regeringskansliet, berörda myndigheter och företrädare förtanter

alkoholbranschen.

Förslag påtill myndighetsstruktur drogområdeten ny

Många myndigheter engagerade olikapå i alkoholfrågan påär sättnu
det statliga tillsyn,området. För uppföljning, kontroll, till-utveckling,
ståndsgivning återfinns handfull myndigheter. Somänm.m. mer en
exempel kan förutom Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet nänmas
Alkoholinspektionen, Läkemedelsverket och länsstyrelserna. På Social-
departementets uppdrag har Statskontoret den här bakgrunden imot en

drogerSamordning 1998:22, föreslagit förändradrapport, mot en
myndighetsstruktur inom alkohol- och narkotikaområdet AN-områ-
det.

vårenAlkoholpolitisk proposition, 1999

I regeringens alkoholpolitiska proposition l998/99:134, riksdagensom
kommer fatta beslut under hösten 1999 föreslås målen föratt attom
den svenska alkoholpolitiken ligger fast. Totalkonsumtionen alko-och
holens skadeverkningar skall minska. framhållsDet vidare i proposi-
tionen på grund verkligheten har förändrats och Sverige blivitatt attav
allt internationaliserat, har förutsättningarna för den traditionellamer
alkoholpolitiken förändrats.

Regeringen föreslår i propositionen bl.a. inte bara tillverkningatt
och försäljning förvärv och innehav illegalt tillverkadävenutan av
svartsprit skall kriminaliseras. Vidare föreslås Systembolaget skallatt
kunna ha till klockan måndag till20.00 fredag haöppet även öppetmen
på lördagar inför storhelger på försök i vissa delar landet tillsamt av
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fåocksåSystembolaget föreslåslördagar.under samtligaklockan 15.00
med begränsat sortiment. Ibutikerantalet mindreutöka etträtt att pro-

i alkohol-insärskild bestämmelse forsföreslås ocksåpositionen att en
ochsig särskilt till bamfår riktaalkoholreklam intelagen att ung-om

dom.
Folkhälsoinstitutetvidareföreslås1998/99:134propositionen attI

ochalkohol-till regeringen påstabsmyndighetombildas till nar-en ny
framområdet,utvecklingen påuppgift följakotikaområdet med taatt

utvecklingkunskapsförsöijning ochförståhandlingsplaner,nationella
regering-medhörmed underlagarbetametoder samt som sammanav

Ytterligarefolkhälsoområdet.utvärderingochledning, styrning avens
CAS-samarbetetdet s.k.propositionenförslag permanentasi är attett

förening.allmärmyttigoch formen av enges

totalkonsumtionsmodellenPåverkausmöjligheter i ljuset av

med sigförtförändringar haralkoholpolitiskatidens attDen senaste
bristerliksombörjat diskuteratspreventionalternativa former attav

uppmärksam-alkoholpolitik harochalkoholpreventiondagensinom
svenskadendelarmodellen bakomteoretiskaDen storamats. av

har varitårtiondenadealkoholpolitikenfolkhälsoinriktade senaste
totalkonsumtionsmodellen. medelkonsumtio-Modellen sätterden s.k.

konsumtion-totala per capitahålla deni blickpunkten; attgenomnen
be-främst skernivå, någotlågalkoholdrycker på genomsomenaven

alkoholkonsumtionendettaså påverkartillgängligheten,gränsningar av
högkonsumenterinklusivebefolkningen,helaför i stort sett gruppen

Ävenalkoholmissbrukare. omfattning ialkoholproblemensoch sam-
nämligenutgångspunkt,grundläggandeModellens attminskar.hället

kon-påverkaåtgärder kanbefolkningsinriktadeallmännagenomman
fort-omfattning, böralkoholproblemensoch ävenstorleksumtionens

alkoholpolitiken. Därutövertör den svenskasättningsvis basenutgöra
riktade insatserkrafter påbetydande mot-samhälletmåste satsa som

andraochhögkonsumenterungdom,alkoholkonsumtionen blandverka
riskgrupper.

inriktning,grundläggande generellalkoholpolitiken inteOm ges en
före-uppgift, nämligenviktigastesinklaraden inte attkommer att av

22 descientifiquesDonnésalcoolisation.alcoolisme,Alcool,Lederman
Universitaires desocial. Paris: Pressescaractêre physiologique, economique et

1956.France,
23 alcoholpreventingforperspectivesWallack ContemporaryHolder L.H,

l986;324-Health Policymodel. Publicempirically-derived Jproblems: An
339.
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bygga framtida alkoholskador motverka nyrekryteringenattgenom av
märmiskor till högkonsumtion och missbruk alkohol.unga av

Enligt del forskare uppvisar totalkonsumtionsmodellen docken
vissa brister. I stycken har den utvecklats på grundval intervju-stora av
eller enkätundersökningar, där allt döma alkoholmissbrukare ochattav
högkonsumenter kraftigt underrepresenterade ochär där de trotssom
allt deltar underrapporterar sin alkoholkonsumtion sinaoch alkohol-
problem. Därmed har också deras bidrag till den totala alkoholkon-
sumtionen och till olika alkoholproblem inte blivit korrekt skattade.

attAndra forskare bortfallsproblemet inte någon in-utgör tungmenar
vändning totalkonsumtionsmodellen.mot

Det egentligen först konsumtionen alkoholär när i relationsättsav
till skador totalkonsumtionsmodellen blir alkoholpolitiskt intres-som

Modellen högre totalkonsumtion, desto omfat-sant. säger att mer
Äventande alkoholskador bland samhällets medborgare. i detta sam-

manhang bör i utsträckning i dag orientera sig åtgär-större än motman
der syftar till direkt dämpa de negativa konsekvenserna kon-attsom av
sumtion alkoholdrycker sådana åtgärder fokuseras påutan att attav
reducera totalkonsumtionen.

Vissa alkoholproblem i samhälle kan förmodligen minskasett utan
den totala konsumtionen reduceras. Främst gäller detta de socialaatt

problem följer missbruk alkoholdrycker. sådantEtt problemsom av av
rattfylleri, där samhället uppenbarligenär åtgärdsprogramettgenom

påverkat medborgarnas beteenden.
Allt färre individer bilkör med alkoholdrycker i kroppen och den

utvecklingen har åstadkommits under period med tämligen konstanten
eller eventuellt med stigande konsumtion alkoholdrycker. dettaIen av
fall det troligen främst vanliga normalkonsumenterär och de mer
socialt integrerade högkonsumentema förändrat sina Detsom vanor.
finns underlag for påstå marginaliseradeäven högkonsu-att att mer

och missbrukare också har påverkats olika generella åtgär-menter av
der.

Förutom de befolkningsinriktade prirnärpreventiva åtgärderna kan
rad andra åtgärder också bidra till problemens minskning. Det ståren

allt tvivel högkonsumenter och till viss del missbrukareutom ävenatt
kan nås primärpreventiva åtgärder den lördags-t.ex.genom som genom
stängning Systembolagets butiker ägde i början 1980-av som rum av
talet. Det finns konsumenter svårare påverka medär atten grupp som
primärpreventiva åtgärder och dessutom för betydandesom svarar en
andel olika alkoholrelaterade problem i samhället. bidrag tillDerasav
samhällets totala alkoholskador bedöms emellertid mindre ännu som
tidigare del forskare, medan forskareandra uppfatt-är motsattav en av
ning. Vissa forskare påstår också det går påverka storleken påatt att
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sekundär-primärpreventivasåvälmedden långsiktigthär andelen som
åtgärder.preventiva

alkoholpolitiskaregionalalokala ochPåverkansmöjligheter genom
program

har utvecklatsförebyggandebefolkningsinriktadeLokala un-program
hjärt-förebyggamed syftethandi första20-25 årender de gångna att

alkoholrelateradeförebyggaförocksåkärlsjukdomar,och attmen
skador.2°27&#39; förebyggandelokalaDessasjukdomar och program

förebyggandemedan denmålgrupp,befolkningenhaft helahar som
befolk-på aktivttvärsektoriellstrategin byggt påhar ansats, etten

förebyggandeolikakombinationningsdeltagande och på meto-aven
entydiga,inte varitemellertidharutvärderingamader. Resultaten av

befolkningsinriktade förebyg-skilja dessasvårteftersom det varit att
omgivningen.faktorer ipåverkandeandraeffekter frångande programs

alkoholförebyggandebefolkningsinriktadenågra fåEndast program
Åbefolkningsnivå. sidanandraaggregeradeffektervisa påhar kunnat

förebyg-implementerautveckla ochmöjligtvisat sighar det att nya
nätverktvärsektoriellaskapanivå,lokalgande metoder på att somnya

nivånfå den lokalaocharbetetför förebyggandebas det taattatt an-
möjligt imp-såledesDetför förebyggandede är attprogrammen.svar

kringförebyggande såbefolkningsinriktadelokalalementera program
alkoholvanoma.privata tingochsvåra som

24 Community-wide preventional.JacobsMittelmark RV, DR,MB, Leuper et
Healthof the Minnesota HeartEducation strategiescardio-vascular disease:of

l986;15:l-17.MedPrevProgram
25 policy.public In:implications foralcoholPublic discourseCasswell S. on

OxfordPolicy. Oxford:and Publiceds. AlcoholEdwards,Holder, GHD,
University 1995.Press,
26 AJ. AGruenewald PJ, Tren,Grube Voas RB,Holder Jw,Saltz RF,HD,

injury andalcohol-involved accidentalreducecommunity prevention trial to
2:S155-Sl71.Supplement1997;92death: Overview. Addiction

27 Kirsebergfrom theEarly experiencesBracht N.BS, LarssonHanson
InternationalHealth PromotionMalmö, Sweden.inPublic Health Project

1991;6:11l-119.
28 London:Alcohol Problems.ofPreventionHolmila eds. CommunityM
Macmillan Ltd, 1997.Press
29 AJ. AGruenewald PJ, Tren,Grube RB,JW, VoasHolder Saltz RF,HD,

andaccidental injuryalcohol-involvedreducetrialcommunity prevention to
2:S155-Sl71.SupplementOverview. Addiction 1997;92death:

3° London:Alcohol Problems.ofHolmila eds. Community PreventionM
Ltd,Macmillan 1997.Press
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Påverkansmöjligheter i arbetslivet

På arbetsplatserna det riskabla bruket eller missbruket alkoholär av
ofta dolt. De flesta människor med begynnande eller etablerade miss-
bruksproblem har anställning och tillbringar de flesta dagaråretsen av

sinpå arbetsplats. Arbetstagares missbruk innebär mängd nackdelaren
för arbetsgivaren, arbetskamraterna och naturligtvis för missbrukaren
själv. Olycksfallsñekvensen och riskerna för skador ökar samtidigt som
effektiviteten i minskar,arbetet arbetsprestationema försämras och
frånvaron ökar. Risken för minskad trivsel på arbetsplatsen blir därmed
betydande.

bl.a.Av dessa skäl för motverka människor slås frånsamt att att ut
arbetsmarknaden, ställer flera lagar krav på arbetsgivare och arbetslivet
i övrigt motverka missbruk hos anställda. Arbetslivet har goda för-att
utsättningar tillgodose dessa krav, bl.a. bakgrund detatt mot attav
sociala nätverket har mycket betydelse för de flesta människor. Förstor
dem saknar familj eller inte har så vänkrets eller bekant-storsom egen
skapskrets sannolikt arbetsplatsen och relationerna med arbetskam-är

särskilt betydelsefulla.raterna
förebyggandeDet arbetet alkoholproblem inom arbetslivet kanmot

bedrivas på olika dessaMånga insatser har haft framgång,sätt. av om
i varierande grad. framgångFör krävs insatserän på alla nivåer, såväl

generella och riktade förebyggande åtgärder vård och behandling.som
Vidare krävs det samverkan mellan olika aktörer. Arbetsplatsen skall

basen för verksamheten. Den utgångspunktutgöra för både generellaär
och individuella förebyggande insatser. förutsättningEn för fram-ett
gångsrikt arbete alkoholmissbruk företagen harärmot att en egen
policy och handlingsprogram, känt alla arbetsplatsenpåett ärsom av
och väl förankrat hos både arbetsgivare och arbetstagare.
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och strategierMål9.3.4

Mål

minskaskallAlkoholkonsumtionen

försäljningeninflytandetkontrollen ochsamhälleliga överDen
och atti-Informationstark.fortsattskallalkoholdrycker varaav

efterfrågan.dämpaskallinsatsertydskapande

med sytet uppnåalkoholkonsumtionförHöjd debutâlder att en
alkoholfri uppväxt

efterlevnadengällerdettillsynenskärpabör närKommunerna av0
bådeinköpservering ochföråldersgränserbestämmelser avom

alkoholdrycker.folköl och andra
intensifieras.riskmiljöer böriverksamhetenuppsökandeDen0

studerandeochungdomarförtillgänglighetAlkoholdryckemas0
bör reduceras.

alko-förgäller formernadetförebilderrollFöräldrarnas närsom0
särskilt.uppmärksammasholkonsumtion bör

särskilt deskall minska,skador iAlkoholrelaterade grupper som
alkoholdrycker och samti-omfattande konsumtionhar somaven

sociallever situationdigt i utsatten

iden-skall arbeta medprimärvårdenalltframförochSjukvården0
rådgivninginformation ochupplysning,tifiering riskgrupper,av

till riskgruppema.
ochanhörigaeffekter föroch dessmissbrukareblandVåldet0

uppmärksamhet.särskildbörsamhället i övrigt ägnas

ochmedicinskaalkoholenskunskapspridaInformera och om
livetskedenolikaskadeverkningar isociala i

alkoholenskunskapspridaskallmödrahälsovårdenochBarn- om0
skadeverkningar.

attitydskapandeoch sittinformationsinintensifierabörSkolan0
drogmissbruk.ochgäller drogerarbete detnär

berusningsdrickandeReducera
.

berusnings-miljöer därkontrollenskärpabör överKommunerna0
uppsökande verksam-förstärka denochdrickande förekommer

heten.
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Punkmykterhet isamband med graviditet, och sjötrafik,i påväg-
arbetet idrotts- och motionssammanhangisamt

Samhället kan stödja ideella föreningar sprida kunskapatt0 om
alkoholen och skadeverkningardess i samband med idrottsverk-
samhet.
Arbetsgivare fackligaoch organisationer bör gemensamt0 upp-
märksamma alkoholproblem arbetsplatsen.
Föreningar följer samhällets alkoholpolitik skall bevil-0 som
jas medel från samhället till sin verksamhet.

Reducerad tillgång till "svartsprit"

Samhällets kunskaper hanteringen svartspri måste bli0 om av
samtidigt samhällets kontroll och möjligheter tillstörre attsom

ingripa hanteringen svartsprit måste bli bättre, eftersommot av
svartspriten den svenska alkoholpolitiken undersätter stor
press.

Inledande synpunkter

Forskningen befolkningsinriktadestöd för insatser för för-att attger -
hindra problem huvud uppstår primärprevention böröveratt taget -

basen i det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Till dessavara
insatser fogas förebyggande åtgärder för högriskindivider sekundär
prevention strategier och metoder för berusnings-minskasamt att
drickandet.

De befolkningsinriktade primärpreventiva insatserna omfattar tre
huvudstrategier. förstaFör det det fråga tillgänglig-minskaär attom
heten prispolitik, försäljningsmonopol, åldersgränser, begränsning av
antalet utskänkningstillstånd och öppettider, polis- och tullinsatser

företc., det andra det fråga metoder med syftet minska indi-är attom
videmas efterfrågan informations- och opinionsbildning föroch det
tredje metoder tillskapa s.k. stödjande miljöer miljöer där riskenatt är
mindre märmiskor berusar sig.att

folkhälsosynpunktUr metoder för begränsa tillgänglighetenär att
effektiva. finnsDet omfattande vetenskapligt underlag bevisett som
för detta. Med dessa metoder kan påverka alkoholvanomaman men

de problem i befolkningen relaterade till foräven hög kon-ärsom en

" Hanson BS. Erfarenheter befolkningsinriktat alkoholtörebyggande arbete.av
Forskning och fakta 1993.12,nr
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utbildninglågmedhosspecielltalkoholdrycker,sumtion grupper enav
områdensituation. flerasocial Påsig ibefinneroch utsattensom

alkoholpolitikenrestriktivaetableradeväl attSverigekommer iden
kommaavseenden kan denandraframtiden. atti Ikunna tillämpas även

måste,försvagningprispolitiken. Dennagällerfrämst detförsvagas, när
kompensatoriska insatserkraftfullamedmöjligt,så långt det mötasär

därför för-betydelse blir detmycket attområden. Avinom olika stor
regional nivålokal ochpåarbetetdrogpolitiskaochalkohol-stärka det

arbete.för sådantmetodernaoch utvecklaatt
universalmetoder förnågrainteinformation attUtbildning och utgör

insatserbefolkningen. Dessainarkotikavanomaochalkohol-påverka
föroch sig.isoleradeanvändsdeframgångaroftast små envaromger

betydligtbeteendenattityder ochmedan ärökasKunskapsnivån kan
ihandi förstadessutompåverka. Detsvårare äratt grupper

metoder.dessapåverkasutbildningmed högbefolkningen som aven
metoder,förskjutaskommitalltmerdock motharIntresset att som mera

använder omvägen överbeteendenpåverkadirekt kan utan att man
ståfärdigheterattityderändrade träna emotattkunskaper ochökade

alkoholkonsumtionendenförmetoderframgrupptryck, testaattta egna
etc..

samband mellanstatistisktdetföreliggerstudierEnligt många ett en
hjärt-risk förminskadochsidanalkoholkonsumtion åmåttlig enena

elleralkohol,tolkatsandra. harDettaå den attkärlsjukdomaroch som
hjärtaeffekt påskyddandehavin, kanfrämstalkoholdryckervissa en

orsaks-samvariationen ocksåstatistiska ärden ettoch kärl. Frågan om
Folkhälso-Nationellaomstridd.fortfarandeemellertidsamband är

State-slutsats frånForskningsrådetsmedicinskadelarkommittén en
rekommendationallmänår 1997,iarP-konferensof-the attämnet en

kranskärlssjukdomarförebyggai syñealkoholintagmåttligt attettom
försvarlig.framstårinte som

mil-stödjandefolkhälsoarbetemodernti ärNyckelbegreppet ett
konferens iVärldshälsoorganisationensvidlanseradesjöer. Begreppet
Sundsvalls-konkretiserades vid WHO:soch1986i Kanada årOttawa

stödjandeskapafolkhälsoarbetetförMålet är attkonferens år 1991.
iverkar, dvs.ochmärmiskor leverdärmiljöerhälsofrämjandeoch

arbetsplat-påskolor,förskolor ochibostadsområden/byar,familjen, i
människorbl.a.kännetecknasmiljöer attföreningar Dessai etc. avser,

sociala kon-och knytalivssituationsinpåverkamöjlighet att egenges
från demedverkanstöd där basensocialt ärfåtakter och gottett

socialtaktivtochförankringsocialtillstimulerar ettberörda. Detta en
hanterabrapåför människor sättunderlättar ettdeltagande attsamt

val.hälsosammaochvardagens krav göra
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Om lokalt ochalkohol- drogförebyggandeett programarbete skall
bli framgångsrikt och långvarigt måste det implementeras och integre-

i vardagsarbetet i kommunens olika verksamheter och bygga påras en
kombination väldokumenterade metoder. Det måste finnasävenav ett
tydligt mandat i form politiska beslut kring det alkohol- ochav
drogpolitiska arbetet. förebyggandeDet arbetet måste baseras på ett
aktivt och tvärsektoriellt samarbete mellan olika verksamheter i kom-

kommunala förvaltningar, statliga myndigheter, frivilligamunen orga-
nisationer etc. och frånutgå målsättning för det före-en gemensam

32byggande arbetet.
nationellaDet alkohol- och drogförebyggande arbetet skall i första

hand stöd åt och stimulans det lokalaett och regionalases som en av
alkohol- och drogpolitiska arbetet. En förutsättning för uppnå högatt
kvalitet i det förebyggande arbetet det dokumenteras, följsär att upp
och utvärderas.

Mål, strategier och aktörer

Alkoholkonsumtionen skall minska

Regering och riksdag har upprepade gånger slagit fast det övergrip-att
ande alkoholpolitiska målet tillbakaär alkoholkonsumtionenatt pressa
med syftet begränsa alkoholskadoma. För Sverigesatt del attangavs
25-procentmålet skulle frånutgå 1980 års nivå och det skulleatt upp-
nås år 2000. Nu har emellertid hälsopolitiskt mål antagitsett nytt av
WHO:s europaregion, innebär konsumtionen skall begränsasattsom
till 6,0 liter alkohol år för dem 18 år.är Det måletöverren per som
skall följas år 2005.upp

De årens forskning inom för densenaste s.k. KALK-studienramen
har emellertid givit dystrare besked anledning tilloss som ger oss en
krañsamling kring de alkoholpolitiska målen och de folkhälsomål som

i detta avsnitt. Enligt data från KALK-studien den totalaanges var
konsumtionen år 1989 liter7,5 IOO-procentig alkohol, denca varav
oregistrerade Årkonsumtionen svarade för liter. 1997 mot-ca en var
svarande tal drygt 8 liter, den oregistrerade konsumtionenvarav svar-

liter.ade för 2 Den utvecklingen tyder således på det alltca att trots
skett verklig ökning konsumtionen alkoholdrycker i Sverige.en av av
Mot bakgrund den utvecklingen möjligheterna till all-samt attav mer

32Bracht N. Health thepromotion level. Newburycommunity Park,at CA:
Sage Publications Inc, 1990.
33Kühlhom Rundstedt HibellM, B, Larsson Zetterberg H. Alkohol från
legala och illegala källor och 1990-talet.imitten OAS 1997.
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kanökad alkoholkonsumtionåtgärdergenerellaoch motmänna en
satsningardesto viktigaredetframtidenikomma minska är att storaatt

åtgärderpreventivadet gäller andraområdengenomförs övrigapå när
densatsningar måsteavsnitt. Dessaredovisats i detta vara av om-som

konsumtionökaddenfattningen de kompenserar motatt avenpress
föreligga.kommeralkoholdrycker attsom

tillinte uppnåsZS-procentmålet kandet s.k.uppenbartDet attär nu
folkhäl-fråndesto viktdetbakgrunden blir större2000. denår Mot av

alkoholkon-tillbakamedeltillgängligamed allasosynpunkt att pressa
medintemationaliseringen handelnökademed densumtionen. ochI av

osäkerhetsfak-hanteringen harökade illegaladenalkoholdrycker samt
alkoholkonsumtionensbedömagällerdetbetydande när attarttorer av

tillutvecklingenrealitet. Denblivitverkliga omfattning enmanaren
för framtida kon-målen denformuleradet gällerödmjukhetviss attnär

sumtionsutvecklingen.
riktatsden kritiktotalkonsumtionsmodellens.k.Den trots somger,

konsumtio-alkoholpolitiken innebärinriktningden, attmot somaven
nuvarandebibehållas påtillbaka eller åtminstonehelst bör pressasnen

tillbaka konsumtionen.skallmåletlångsiktiganivå. Det att pressavara
formellabl.a. påverkastödjande miljöer kanskapaGenom att man

sig havisatsamhället, någotiregler ochoch informella somnormer
alkoholpolitiskaInförandet lokalaeffekt på alkoholvanoma. pro-av

medfört minskadharrestaurangpersonaloch utbildning t.ex.avgram
med åt-kombineras såvälåtgärdernaberusadefrekvens gäster omav

ocksåoch sanktioner. Detmed tillsyngärder policykaraktär ärsomav
ochföljsalkoholpolitiskalokalaviktigt deatt uppprogrammen noga

fråganhar medorganisationmyndighet eller attutvärderas. Varje som
såledesböreller påoch förordninggällande lag sättenligt annatgöra

kanmålet. praktikenför uppnå Ieffektivstrategiutforma den är attsom
landstingskommunalakommunala ochupprättandetdetta ske avgenom

bör kommunernai det arbetetledSomalkoholpolitiska ettprogram.
föreningardrivsverksamheterdrogförebyggandestödja lokala avsom

folkrörelser.och
tillgänglig-möjligt begränsadetså långtsåledes viktigt ärDet är att

övrigagällande lagar ochförinomtill alkoholdryckerheten ramen
på områdetaktöremalika viktigtminstbestämmelser. Det attär genom

efterfrågan.påverkarattitydskapande insatserinformation och
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Höjd debutålder alkoholkonsumtionför med syftet uppnåatt en
alkoholfri uppväxt

Konsumtionen alkoholdrycker i tidiga ungdomsår, i begrän-ävenav
sade mängder, ökar snabbt risken för såväl medicinska psykolog-som
iska och sociala skador. förInsatser uppskjuta alkoholdebuten, brytaatt

regelbunden alkoholkonsumtion tidigarei de tonåren eller tör-en en
höjd alkoholkonsumtion under tonârstiden måste prioriteras.senare
Vanan konsumtionenoch kan relativtpå kort tid leda till bero-armars
ende och skador. Föräldrarnas roll bör särskilt uppmärksammas mot
bakgrund det sigvisat föräldrarnas konsumtion ochatt atti-attav egen
tyder till alkoholkonsumtion har betydelse för barnens konsumtion.stor

Tidig upptäckt alkoholmissbruk bland ungdom och studerandeav
och tidiga insatser kräver offensivt arbetssätt från framför allt kom-ett

och skola från andra aktörer.även Det nödvändigt eñer-ärmun men
det i flera avseenden arbete inte följerär rådande ungdom-ettsom som

skultur och ofta går den rådande inställningen hosemot delsom en
ungdomsgrupper. viktig förutsättningEn också alla invol-är att ärsom
verade i det förebyggande arbetet för ungdomar samverkar och detatt
råder överensstämmelse mellan samverkanspartners inställningenom
till ungdomars alkoholkonsumtion och målen för begränsa den.att

Ungdomar således mycket viktig målgruppär för det alkoholpo-en
litiska arbetet. Riksdagen har också i olika sammanhang uttalat önsk-
värdheten alkoholfri uppväxttid.av en

samladEn bedömning grundskoleungdomars alkoholvanor är attav
de under år varit relativt oförändrade berusningskon-ävensenare om
sumtionen något högre i slutetär 1980-talet.än De undersökningarav

TEMO och SIFO visade emellertid på ökad alkoholkon-görsom en
sumtion bland äldre ungdomar under andra hälften 1980-talet ochav

under några år på 1990-talet.ävensenare
Det således viktigt tillbakaär konsumtionen alko-att pressa av

holdrycker bland ungdom. Som skydd för ungdomen finns ålders-ett
för inköp och servering alkoholdrycker.gränserna Det viktigtär attav

respekten för dessa bestämmelser upprätthålls. Det också viktigtär att
samhället skaffar sig kontroll för närvarandestörre än s.k.en av
svartsprit för icke obetydlig del ungdomars kon-som svarar en av
sumtion alkoholdrycker.av

Kommunerna måste därför skärpa tillsynen åldersgränsernaattav
respekteras det gäller servering alkoholdryckernär liksom detnärav
gäller försäljning folköl. Den uppsökande verksamheten i riskmil-av
jöer där ungdomar vistas måste prioriteras.
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harsärskiltminska, deskador skall iAlkoholrelaterade somgrupper
leversamtidigtalkoholdrycker och ikonsumtionomfattande somaven

social situationutsatten

alkoholdricker för mycketden är ettDirekta ingrepp mot grupp som
generella åtgärdernadealkoholpolitiken. Närinslag imycket viktigt

förstärka riskgruppsansat-nödvändigtdetblirriskerar försvagas attatt
förstautnyttja inom sjukvården, ipotentialfinnsDet attstorenserna.

primärvården. akutsjukvård börinomMenhand inom även t.ex.
betydligt.förstärkas Dealkohol kunnaarbetet med högkonsumenter av

utvecklas och de aktörerbehövermetodernasekundärpreventiva som
till-positioner förflytta fram sinamåsteför dessahar att pressaansvar

bakgrunden bör sjuk-den härriskgruppema. Motibaka konsumtionen
till dessa insatser kommerstimulerainte baravårdshuvudmannen att

genomförs.de verkligenpåställa kravtill stånd attävenutan
sekundärpreventivaframhållsförslagdessaförSom stöd attett
upptäcka riskfylldatidigtsyftethögriskstrategier medmetoder att

effektiva.har visat sigsjukvårdeninompatienteralkoholvanor hos vara
medförthar mångaläkarbesökrådgivning vidkort enkeloch attEn ett

faktum 90konsumtion. Dettasinriskpatienter minskat samt att ca pro-
femårs-minst gång underläkarebesökerbefolkningencent enenenav

samlat alko-viktig delpreventionsekundärperiod är ettgör att aven
primär-Sjukvården och framför alltprogramarbete.holförebyggande

roll i det häroch avgörandebetydandespelavården såledeskan meren
idag.förebyggande arbetet än

våldförekommer mycketdetdet käntbakgrundMot är attattav
detta i det fö-uppmärksamhetsärskildbörbland missbrukare ägnas

offer för våldetstöd åt deocksårebyggande arbetet ett somsommen
rättsvârdandeaktörer deViktigaandra.och ärbland anhörigafinns

socialtjänsten.sjukvården ochmyndigheterna,

och socialamedicinskaalkoholenskunskapspridaInformera och om
skeden livetolikaskadeverkningar ii

skadeverk-minska alkoholenstillsyftarAlkoholpolitiken attytterst
deras omgiv-ochför konsumenternasiktoch långningar både på kort

andelenminskaförmed insatserförsökning. innebärDetta att personer
konsum-minska dessasdelskonsumtionriskabelhar attgenomsom en

dennanyrekrytering tillförriskernaminskation, dels att grupp.genom

34 alkohol- ochprevention påeffekterviVadAndréasson Sven. vet avom
Göteborgapril isocialtjänszforum 12-13Föredrag pånarkotikaområdet

1999.
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Viktiga delar svensk alkohollagstiñning kan upprätthållas obero-av
ende åldersgränserEU, vid inköp och servering alko-t.ex.av av
holdrycker, begränsningar alkoholreklamen trafik-reglernasamtav om
nykterhet.

Samhället bör också på andra bidra till skapa alkoholkul-sätt att en
kan motverka riskabla konsumtionsnivåer. Generella informa-tur som

tionsinsatser kan förmodligen inte påverka människors alko-ensamma
holkonsumtion på något påtagligt Ett undantag kan inomsätt. attvara
skolans kunskaper, diskutera attityder och värderingarprövaramar ge

Ävenbeteenden.och riktad information, till gravida kvin-t.ex.annan
kan god effekt. Information till riskgrupper kan också tänkas hanor, ge

indirekta effekter normalbefolkningen,på det gäller inforrna-t.ex. när
tion alkohol och graviditet, alkohol och trafikom osv.

Sarmolikt kan brett upplagd inforrnationsverksamhetman genom en
dels skapa för lagar och restriktioner syftar till ned-acceptans attsom
bringa alkoholens negativa konsekvenser, dels förstärka trender mot

återhållsamma alkoholvanor människors ökadet.ex.mer genom
intresse och för sin hälsa. inslagEtt kan betonastörre attansvar vara
idrott och motion och dess inverkan på hälsan och sambanden mellan
hälsa och måttfullhet det gäller konsumtion alkoholdrycker.när av

Professionella marknadsföringsmetoder bör vidare användas för att
öka befolkningens stöd för olika alkohol- och drogpolitiska program
och sprida för Självtestverktyg den alkoholkonsumtionen.att av egna
Sådana marknadsföringsmetoder bör följas och utvärderas för attupp

siktpå nå bästa möjliga effekt.
Oberoende på vilka stadier det alkoholpreventiva arbetet bedrivsav
det viktigt påverka nyckelpersoner. Detta börär ske på alla nivåeratt

nationella, regionala och lokala och i olika miljöer arbetsplatser,på i
skolor, på etc.. informationFörutom kan olikarestauranger typer av
utbildningsprogram användas. Politiker, journalister, sjukvårdsperso-

lärare,nal, ledare inom fackliga och andra organisationer ocksåmen
och personal viktiga målgrupper för olikarestaurangemas ägare är

utbildningsprogram. Viktiga aktörer i detta sammanhang börtyper av
också mödra- och barnhälsovården.vara

Skolan också viktig för kunskaper infor-ochutgör atten arena ge
mation alkoholens skadeverkningar bland ungdom, framför alltom men

de kommunala och landstingskommunalautgör alkoholpolitiska pro-
viktiga grunddokument för planering, genomförande ochgrammen

uppföljning härden delen samhällets alkoholpolitiska insatser.av av
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berusningsdrickandeReducerat

bety-i Sverige ipräglasalkoholdryckerKonsumtionsmönstret enav
sig bety-berusningsdrickande. för medDettas.k.dande omfattning av
sambandfinns starktsamhället. Detindividen ochdande skador för ett

deloch omfattningenalkoholdryckerdrickamellan sättet att enav
berusningsdrickandesamband mediproblem. Våldalkoholrelaterade

samhället,och kostnader förproblembetydandetill medställer t.ex.
offren.framför allt förrättsväsendet,ochsjukvårdenfört.ex. mensom

berusnings-medicinska skadornalångsiktigaDe ett upprepatavmer
indirektAndra direkt ellernegligeras.inteskall hellerdrickande

för med sig kanberusningsdrickandeskadorberörda de varasomav
maka, bamföräldrar, make,omgivningen, dvs.socialaden närmaste

där konsekvensernasocialaAndraanhöriga.och andra avarenor
ochi trafiken påtredjeberöraberusningsdrickandet kan är t.ex.man

arbetsplatsen.
obetydligickekan idryckeskulturenpåverkaGenom att man en

kostnadernaoch ekonomiskamedicinskasociala,omfattning minska de
samhälletinformationsverksamhetsamhälle.individ och Denför som

alkoholvanor.återhållsammaviktig för skapaskall för är att mersvara
och lands-också kommunersammanhangethärViktiga i detaktörer är

börbedriver.alkoholpolitiska arbete Kommunernadetting mangenom
riskmiljöer.uppsökande verksamhet ibedrivaslutligen också

och sjötrafik,graviditet, påisamband medPunktnykterhet i väg-
motionssammanhangochidrotts-arbetet isamt

totala alkohol-tillbaka denövergripande måletdetFörutom att pressa
s.k.för främja denregelbundet insatserbedrivskonsumtionen att

situationer i liveti vissadettapunktnykterheten. Med att manmenas
alkoholdrycker.konsumtionbör avstå frånhelt av

alkohol-s.k. fetaltdiagnosticeringförSedan genombrottet av
graviditets-helt alkoholfriaviktenbetonassyndrom 1973FAS år av

följdtillför fosterskadorsamlingsdiagnosperioder. FAS är aven
gravidainformerasmödravårdenalkoholkonsumtion. Inommoderns

fostretvilka skadorfostret, ochpåverkaralkoholkvinnor hur somom
informationfår sådankvinnorflestaför.riskerar Deutsättasatt som

graviditeten. Målet förunderalkoholdryckeranvändaslutar att sam-
sådana kunskaperskall hagravida kvinnordärför allahället är att om

gravi-alkoholdrycker underbrukförenade medvilka risker är avsom
alko-användningfrån allväljer avståfrivilligtdediteten attatt av
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holdrycker, betraktardeoch graviditeten alkoholfri period iatt som en
livet.

Sverige har lång tid tillbakasedan varit de ledande länderna iett av
världen det gäller bekämpa bruk alkohol i samband med bil-när att av
körning. Ett verksamt instrument på detta område ha låg tole-är att en

för hur alkoholmycket kör bil kan tillåtas dricka.rans personer som
För säkerheten till sjöss finns regler i sjölagen. bl.a.Där attanges

den framför fartyg dåoch så påverkad alkoholhaltigaärettsom av
drycker, det kan han inte på betryggande kan utföraatt att sättantas, ett
vad åligger honom, döms för sjöfylleri eller i förekommande fallsom
för sjöfylleri. juli 1999 infördesDen 1 promillegräns inomgrovt en ny
sjötrafiken, innebär alkoholhalten i blodet uppgår till 1,0attsom om
promille hos den framför fartyget döms denne för sjöfyllerigrovtsom
till högst två års fängelse.

Alkoholmissbruk arbetsplatsenpå leder till betydande produktions-
bortfall och uppnå nykterhet på arbetsplatserna sedansträvan att är ett
länge erkänt delmål för alkoholpolitiken. Arbetskamratema viktigär en
referensgrupp allaför har arbete. Arbetsplatsens alkoholkulturettsom
blir därmed viktig referensram för märmiskors förhållande till alko-en
holen. En restriktiv hållning till alkohol med ovillkorliga krav på nyk-
terhet bidrar till upprätthålla alkoholrestriktiv kultur i samhället.att en

En samverkan mellan arbetsgivare arbetstagareoch har också vuxit
fram inom ALNA-verksamhetema i landet. Arbetsplatsförankrade
alkoholpolitiska har visat sig kunna påverka de anställdasprogram
alkoholvanor. Tydliga väl dokumenteradeoch alkohol- och drogpoli-
tiska måste ligga till grund för arbetet med stödjande miljöerprogram

dessapå olika Viktiga kan dessutom väljas på sådantettarenor. arenor
får den bästa effekten jämlikhetsperspektiv.sätt Detatt ett ärman ur

således viktigt arbetsgivare och fackliga organisationeratt gemensamt
uppmärksammar alkoholproblemen arbetsplatsenpå och upprättar
drogprogram för motverka alkoholmissbruk och hjälpa dem haratt som
problem.

När det idrotts-gäller och motionssarnmanhang det direktså är
medicinskt olämpligt använda alkoholdrycker i samband medatt utöv-
ande. Den betydelse idrotten har för spridande idéer, trendersom av
och tankegångar bör användas för tillbaka eller elimineraatt pressa
konsumtion alkoholdrycker i dessa sammanhang.av

Det viktigt samhället stimulerar ideella föreningar och idrotts-är att
rörelsen till kunskapsprida kring alkoholen och dess skadeverk-att
ningar. Föreningarna bör också stimuleras verka för konsumtionatt att

alkoholdrycker i idrotts- och friluftssarmnanhang reduceras så långtav
det överhuvudtaget möjligt. Föreningar i sitt arbete inte verkarär som
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för alkoholvanor beviljasåterhållsamma skall medel samhälletfrån
för verksamhet.sin

Reducerad tillgång till "svartsprit"

s.k. svartspriten" orsakar betydande problem för individDen och
samhälle. och ökande tillgången till svartsprit nämli-Den utgörstora

allvarligt alkoholpolitiskt problem. framtidensyrmerligen kanIettgen
tillgängligheten svartsprit öka ytterligare införselbestämmel-omav

och passkontroll förändras.möjligheter till gräns-ser, m.m.
fara svartspriten"finns ytterligare med förDet svensk alkohol-en

prispolitikenpolitik, nämligen spel i och medsättsatt attur
lägrealltid håller pris de alkoholdryckersvartspriten köpsänett som

laglig således syrmerligen viktigtpå de rättsvårdandeDetväg. är att
polis, åklagare, tullväsendemyndigheterna såsom och domstolar beiv-

hantering "svartsprioch innehav .rar av

Narkotika9.4

Inledning

Narkotikaproblemen samhälle i första hand kriminal-i vårt ochär ett
knappast folkhälsoproblemsocialpolitiskt problem ettmen av mer

betydande sjukligheten blandomfattning. samhälletsDäremot är nar-
komaner dödligheten bland vissa missbrukargrupperbetydande och
jämförelsevis hög.

Vid de problem alkoholmissbruket förorsa-jämförelse meden som
samhällekar samhället narkotikaproblemen i vårt väsenligtär av en

Andelen narkotikamissbrukare imindre omfattning. Sverige är t.ex.
förhållandevis gäller både i internationellt perspektiv och ilitet. Det ett

alkoholmissbrukare.förhållande till antalet
narkotikamissbruket mycket allvarligtTrots dettta ettsomses

kriminalpolitiskt problem, beroende på självasocialt, även attmen
allvarligamissbruket sig syrmerligen sociala och medi-ofta för med

fastnar missbruk.cinska konsekvenser för de märmiskor i Detettsom
för anhöriga och samhället ihar också allvarliga konsekvenser övrigt
brottslighet.i form narkotikarelateradt.ex. av en

bakgrunden deOmfattande satsningar har den här gjortsmot senaste
narkotikans samhället.åren med syftet begränsa utbredning i25-30 att

arbetsmetoder inomgäller såväl lagstiñning och rättsväsendetDet som
utveckling det förebyggande arbetet. Under år harvården ochav senare
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andelen någon narkotika,ungdomar gång efter mycketdeprövatsom
låga under 1980-talet, och detnoteringarna ökat finns tydertecken som
på ytterligare ökning missbruket. Intemationaliseringen har med-en av
fört samtidigtökad rörlighet drogerna, miss-över gränsernaen som
bruksmönstren och inställningen till narkotika har förändrats.

Det kan inte uteslutas växande ungdomsarbetslöshet underatt en
ökad1990-talet och segregering i vissa bidragitstorstadsområdenen

till utvecklingen. Under år har det genomförts omfattande för-senare
ändringar lagstiñningen inom och förbättringarområdet tullensav av

föroch hållapolisens metoder tillbaka tillgången på narkotika.att
förDessutom har insatser orts förebygga missbruk och rehabili-att

missbrukare. avslutningsvis viktigtDet framhålla dentera är att att
illegala narkotikahanteringen i första hand globalt problem ochär ett
Sverige deltar samarbete inomaktivt i EU och FN för motverkaett att
narkotikamissbruk illegalaoch den narkotikahanteringen.

Bakgrund, nuläge9.4.1 och prognos

Förekomst narkotikamissbrukav

befolkningenI

Sedan mitten 1960-talet har narkotikamissbruket uppfattats ettav som
allvarligt samhällsproblem. också sedan dennaDet tid missbru-är som
kets utveckling systematiskt undersökts.mer

Antalet narkotikabeslag polistull och under tyderår inteav senare
på någon dramatisk förändring narkotikamissbrukets utvecklingav
samtidigt redovisningdet i det s.k. MAX-projektet fram-som en av
kommer uppgifter tyder på verklig försämring situationenattsom en av
inträffat. framgår flerDär människor i dag narkotikaatt testaryngre
jämfört med tidigare. s.k. experimentella narkotikamissbruketDet har
enligt vissa forskare avgörande betydelse för utvecklingenen av nar-
kotikaproblemen på längre sikt. det andraFör verkar det färreattsom
etablerade missbrukare förmås sluta med sitt missbruk. Dessutom

tillnyrekryteringen former narkotikamissbruk ökar.att tyngreanges av
Flera uppgifter tyder också på tillgången på narkotika aldrig haratt
varit så god Sverigeden i idag. Avslutningsvis antyds iärsom rappor-

den tilltagande marginaliseringen i samhället bidragit tillten att en
ökad rekrytering narkotikamissbruk.till tungt

35Guttormsson Helling Olsson, Vad händerU, B. narkotikaområdetpå
CAN. Stockholm 1999.
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hänföra tilldödlighetofficiella statistikenDen äröver att nar-som
narkomanidödlighet till följdredovisar endastkotikamissbruk av
till mittennarkotiska ämnen. Frameller till förgiftningföljd avavav

dödsfall låg ochnarkotikarelaterade på mycket1970-talet låg antalet en
bl.a. beroendedödsfall ökat, pâDärefter har antaletstabil nivå. att

allt sårbarhetSverige ochintroducerats iheroin på allvar störreen
finnsmissbrukargrupp. Därutöveråldrandeoch sjuklighet hos etten

icke narkotikarelateradeandradolda undervisst antal dödsfall
diagnoser.

eller kontaktförr i medmissbrukare kommerflestaDe tyngre senare
förgenomförts inomkartläggningsjukvården. Vid den ramensom

och 1996 har antaletmellan åren 1987framkomMAX-projektet att
huvuddiagnos ökat från till3 500vårdtillfällen narkomanimed casom

vårdbehov blandåterspeglar ökatutvecklingen800 den5 år. Om ettper
förklaring tilluttala sigemellertid inte Ennarkomanema går att om.
vårdbehovenförkortatsvårdtidernaförändringen kan attatt menvara

omfattning.betydandeinte förändrats i någon
Även narkotika-del de dömdakriminalvårdeninom är stor aven

missbru-omkringi fängelse 45missbrukare. Bland intagna är procent
frivårdens klienter omkringandel blandmotsvarandekare medan är

procent. fall blandnakotikamissbruk förekommer i vissaAktivt35
i fängelser.intagnaärpersoner som

Ungdomar

skol-data tillgå från ochriksrepresentativafinnsSedan år 1971 att
missbruk Andel-vad gäller narkotika.mönstringsundersökningama av

1970-talethögst i börjannarkotikaskolelever prövat avvaren som
öka. år 19981990-talet åter Underför underminskade sedan attmen

procent deflickorna6pojkarna ochsvarade använt9 procent attavav
narkotika någon gång.

huvudsakligen utgjortsharbland skoleleverNarkotikaerfarenheten
År två tredjedelardet1998cannabisanvändning. närmare avvarav

drygtcannabis medanenbartnarkotikadem använtanvänt somsom
narkotika.enbart5 använtprocent arman

utveck-relativt likartadbeskriverMönstringsundersökningarna en
narkotika under 1980-taletandelardvs. sjunkandeling, provat mensom

har andelenåren 1992 och 19981990-talet. Mellanökning underen

36 narkotikapolitisk redogörelse.skrivelse 1997/98:172.Regeringens En
37 Centtaliör-Folkhälsoinstitutet och99.Drogutvecklingen RapportSverige.i

Stockholmnarkotikaupplysning. 1999.bundet för alkohol- och Rapport nr
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narkotika frånmönstrande i tredubblats,detprövat närmastesom
knappt till6 16 procent.

Bakom förändringarna under sannolikt1990-talet finns uppluck-en
rad inställning till droger betydande majoritet ungdom-även om en av

fortfarande intar mycket avståndstagande till narkotika.attitydarna en

Vuxna

Mellan åren 1988 och 1998 har respektiveSIFO vid besöksin-TEMO
tervjuer ställt frågor narkotikaanvändningen i riksrepresentativaom

befolkningenurval mellan Enligt15-75 år. dessa har 9 procentav ca av
i åldrarna 15-75 år narkotika någon gång. detIanväntpersoner

aktuella åldersintervallet detta 650 000närmaremotsvaras av personer.
Narkotikaerfarenheten gäller i de flesta fall cannabisrökning. Normalt

det omkring l-2 sig ha amfetamin ochär sägerprocent prövatsom
enstaka kokain,någon medan övriga narkotikapreparatprocent nämns

färre.ännuav
vandelen med någon formDen narkotikaerfarenhetstörsta av

återfanns17 år 1998 i åldersgruppen och i denna30-49 årprocent
har det skett liten ökning under perioden Bland1988-1998.grupp en

narkotikaerfarenheten50 år tämligen sällsynt.över ärpersoner

och kvinnorMän

regel det dubbeltI så många kvinnorär närmare män använ-som som
Årder eller har narkotika. andelarna1998 befolkningenanvänt var av

respektive13 Bland i7 15-1 6-åringarna årskurs förekommer9procent.
inga könsskillnader i åldrarna 16-24 narkotikaerfaren-årstörre ärmen
heten 1,5 gånger vanligare hos jämfört kvinnormed och denmänca
aktuella erfarenheten regeli dubbelt blandsåär männen.stor

Sociala bakgrundsförhållanden

Samtidigt flera undersökningar missbrukare visat påtyngresom av en
tidig och uttalad social problematik, det naturligtvis inte så allaär att
ungdomar narkotika har problematisk bakgrund. harDetprövatsom en
dock framkommit vissa särskiljande bakgrundsfaktorer i studierna.
Skolelever narkotika har exempelvis i högre gradprovat uppgettsom

de trivts dåligt i skolan jämfört24 med 7 procent och deatt procent
skolkade också betydligt oftare de inte narkotika. Hälf-än provatsom
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itraditionell kärnfamilj jämfört med 72 dendem levde iten procentav
övriga gruppen.

mönstringsundersökningen ungdomar med invandrar-framkomI att
saknade utbildningnarkotika. högrebakgrund oftare De änprovat som
narkotikaerfarenhet denockså betydligtgrundskola hade änstörre

övriga jämfört med 1632 procent.procentgruppen,
hadestuderade på gymnasiet 15Bland dem använtprocent nar-som

arbetade utgjorde andelenbland demkotika någon ochgång somsom
varken arbetade ellerBland demnarkotika 28 stu-procent.provat som

derade andelen 39provat procent.var som
olikamissbruk förefallerBland medungdomar ett avanceratmer

närvarande i grad hos andra. Enligtpsykosociala problem högre änvara
i Stockholmuppgifter från Maria ungdomsmottagning exem-uppgavs

ofta hade socialamissbrukade heroin svårapelvis ungdomaratt som
jämförbara såväloftare fattigareproblem. ocksåDe än gruppervar

ekonomiskt.kulturellt, intellektuellt som
bland narkotikamissbrukareEnligt de klientundersökningar som

Stockholm hade femtedel sjuk-socialtjänsten igenomfördes runt enav
dominerande försörjningskällanförtidspension och denbidrag eller var

för Ca desocialbidrag, svarade 655 procent attprocent. uppgavsom
respektive prostitution.försörjde sig kriminalitetpå

arbetslös-inslaget lön, sjukpenningJämfört med 1992 hadeår samtav
minskat bland narkotikamissbru-hetsersättning försörjningskällasom

kama.
de missbrukareårs undersökning 36I 1997 procent av somvar ca

heroin bostadslösa. Andelencentralstimulantia respektiveanvände
klientundersökninghade från i båda Dennaökat år 1995 grupperna.

försämrad social situationnarkotikamissbrukama fått klartvisar att en
under 1990-talet.

Etnicitet

UtredningenUNO-undersökningen från 1992den årAv s.k. nar-av om
framkom heroinmissbrukkotikamissbrukets omfattning UNO äratt

utomnordisk bakgrund bland miss-vanligare bland invandrare med än
utomnordiska opiatmissbrukarebrukare med nordisk bakgrund samt att

röka istället för injicera drogen. Avi utsträckning tenderarstörre attatt
förhållande tillvidare invandrare, iframkomUNO-undersökningen att

narkotika-underrepresenterade blandsin andel befolkningen, varav
äldre årmissbrukare bland 25än överrepresente-som var menpersoner

år. överrepresentationbland 25 Dennarade änsom var yngrepersoner
invandrare.nordiska utomnordiskagällde såväl för som
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Även mönstringsundersölmingama uppgifterfinns deti omnu
År de hadeinvandrarbakgrund tillgå. 1998 17 attprocentatt uppgav

förälder född utomlands. böråtminstone Detinvandrarbakgrund en
medborgarskap kallas tillmed svensktpåpekas endastatt personer

mönstring.
År dem med svenskfödda föräld-svarade drygt 141998 procent av

invandrarbak-Bland dem mednarkotika någon gång.de prövatattrar
invandrare jämförtNarkotikaerfarna hadegrund det 22 procent.var

svenskfödda föräldrar erfarenhet flera olikamedmed mönstrande av
narkotikasorter.

fotfäste i ochmissbruk heroin fåttländer harI många utsattaav
arbetslöshet. Invand-bostadsområden med högekonomiskt segregerade

fat-koncentreras ofta till dede nytillkomnaoch särskilti Sverigerare
bakgrund detta harstorstäderna.områdena i Mottiga och utsatta av

jämfört svenskarrisk medförhöjdvissa invandrargrupper atten
narkotikamissbruk.utveckla ett

Regionala skillnader

då narkotikamissbruket1970-talets första år,ochUnder 1960-talet
huvudsakligen fråganproblem, dettill socialt stor-växte ett om envar

missbruket cannabis. Undersärskiltstadstöreteelse och här avavses
landetmissbruket successivtspreds sedanoch l980-talen1970- över

Samtidigt dehela Sverige.det i såoch i dag förekommer ärgott som
vad gäller tillfällig använd-såvälregionala variationema mycket stora

narkotikamissbruk.ning regelbundet tungtsom
vad gäller narkotikaerfar-föreligger tydliga regionala skillnaderDet

i städervanligt boendeenhet. regel det dubbelt såI än störreär attmer
boende mindrejämfört med ioch har narkotika tätortertätorter prövat

i storstadsregionemaoch glesbygdsregioner. Särskilt höga nivåer finns
Stockholm, Göteborg och Malmö.

narkotikaerfarenhetemapåMönstringsundersökningama pekar att
Årbefolkningstäthet. 1998 24med sjunkande t.ex. runtavtar uppgav
och Göteborgsområdet dei Stockholms-artonåringama attprocent av

siffraMahnöregionen. Motsvarandeinarkotika och 30prövat procent
för landsbygd mindre 10och tätorter procent.var
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Särskilt missbruktungtom

användningen deUnder delen 1960-talet ökade tyngreav avsenare
formerna påtagligt.narkotikaav

totalundersökning genomfördes Utred-Enligt den år 1979som av
narkotikamissbrukets omfattning, bedömdes antaletningen tungaom

till mellan och dessanarkotikamissbrukare uppgå 10 000 14 000. Av
injicera narkotika dagligen ellerbedömdes 000 så1 500-2 gott som

det missbruket ochdagligen. Cirka 8060 procentprocent tungaav ca
kunde hänföras tilldagliga injektionsmissbruket de storstads-det treav

områdena.
År landsomfattandegenomfördes undersökning det1992 en ny av

uppskattadesomfattning. Totalt det då ñn-narkotikamissbruketstunga
narkotikamissbrukare. Blandmissbrukmellan 00014 000-20 tunganas

alkohol narkotikaeller missbruk såväl det vanligastesom varav
Centralstimulantia vidare det vanligast före-missbruksmönstret. var

följtnarkotiska 82 procent, cannabiskommande preparatet av
Omkring hälftenheroin hade66 procent och 32 procent. av gruppen

eller Mycket tyder på det narkotika-missbrukat i tio år att tungamer.
jämförthögre nivå år 1992 med årmissbruket låg på 1979.en

narkotikarelaterade indikatoremaFlera pekar i riktningde motav
ökat under 1990-talet.antalet missbrukare Mellan åren 1990att tunga

för narkotikabrottantalet lagförda medoch 1997 ökade 55t.ex. pro-
för narkotikabrotthar antalet dömda ökat där brottetI synnerhetcent.

och amfetamin.varit innehav heroinav
Även med narkomandiagnos från slutnautskrivningar denantalet

under 1990-talet liksom antalet narkotika-sjukhusvården har gått upp
kan emellertid förändringar sjuklighetdödsfall. Till viss del irelaterade

fler missbrukare blivit äldreallt ochoch dödlighet förklaras attav
dödligheten ökat samtidigt miss-sjukligare därmed har ocksåoch som

använda allt farligare droger.brukama tenderar att
narkotikamissbrukare i olika åldersgrupperantaletUtvecklingen av

narkotikamissbrukama blivit allttyder samtidigt depå att som yngre
sluta missbruka iförmåtts någonfler har de äldre missbrukarna inte att
olika studier lederproblemen tolkaomfattning. Trotsstörre att en

missbruket ökat under 1990-talet.till detsamlad bedömning att tunga

samhälleEffekter för individ och

enskilde indivi-inte bara för denNarkotikamissbruk konsekvenserfår
samhäl-för dennes familj och fördens liv ocksåhälsa och sociala utan

och förluster i livskvalitet.otrygghet, ohälsa Detlet. Missbruk skapar
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belastar kräver insatseroch i bl.a. arbetslivet och skolan, socialtjänsten
hälso- och sjukvården och rättsväsendet.

Narkotikamissbruk förenat hälsoriskermed olika slag. Såvälär av
sjuklighet dödlighet mångfalt bland narkotikamissbrukareär störresom

bland övriga delar befolkningen.än av

.Sjuklighet

ÅrHepatit starkt förknippat med injektionsmissbruk. 1987 identiñe-är
rades hepatitform hepatit någraC år kunde diag-en ny som senare- -
nosticeras rutinmässigt. kraftiga frånökningen fall år tillDen 280 1990
3 200 fall berodde främstår 1992 på länge buritatt personer som-
antikroppar kunde diagnosticeras. Hepatit denC ärnu numera van-
ligaste formen gulsot bland injektionsmissbrukare medan hepatitav

klassiska gulsoten bland injektionsmissbrukare,den i dagär ärsom
betydligt mindre hepatitspridd C.än

Den smitta och sjukdom under de för-10-15 årensenaste mestsom
knippats med injicerande narkotikamissbrukare hiv och aids. Deär
första injektionsmissbrukama diagnosticeradeshiv-positiva år 1985
och fleramånga hade då burit på smittan under år. antaletDet största
kliniskt anmälda hiv-positiva injektionsmissbrukare rapporterades där-
för redan under och Mellanår 1985 1986. åren och har1986 1998
antalet nyanmälda fall minskat från till206 16 år. Andelen injek-per
tionsmissbrukare samtliga nyanmälda hiv-positiva harav personer
minskat och utgjorde år 1998 6 procent.

Dödlighet

Fram till mitten 1970-talet låg fallantalet narkotikarelateradav av
dödlighet på mycket låg och stabil nivå. Därefter fallhar antaleten
successivt ökat, bl.a. beroende på heroin på allvar introducerades iatt
Sverige missbrukspopulationpå med tiden blivit allt äldre ochen som

sårbar.mer
Någon minskning antalet döda bland missbrukare i deav yngre

åldersgruppema har inte skett. totala antalet redovisade dödsfall tillDet
följd förgiftningnarkomani eller med narkotiska ämnen harav
ökat från år till 74 år 1980, och från till37 1969 150 år 1985 250 år
1996. siffror inkluderar emellertid också dödsfallDessa orsakade deav
narkotikaklassade läkemedlen. Jämförelser tid och med förhållan-över
den i andra länder där registrerar på den här bak-sätt ärannat motman
grunden problematiska genomföra.att
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Undersökningar Stockholm län har påvisat dödlighet blandi en
sjukhusvårdade narkotikamissbrukare gånger så hög5är änsom mer

i nonnalbefolkning medmotsvarande ålders- och könsför-som samma
delning.

Kriminalitet

Samhällets narkotika, och imycket strikta på linje med dettasyn en
lagstiftning rättstillämpning,och leder till många narkotika-sträng att

missbrukare fängelsestraff.oña döms till långa Flera olika brottstyper
våldsbrott, stöld och bedrägeri ofta narkotikastyrda medärt.ex.som

betydande for individ samhälle.kostnader och
sedan 1970-talet den kriminellaDet känt belastningen blandär att

vissa narkotikamissbrukare mycket Vidhög. undersökningär en av
inbrottstjuvar visadei Stockholm på 1970-talet det sig tioatt procent av
gärningsmännen försvarade 90 brotten. dessaBlandprocent av var

39narkotikamissbrukare.75 procentca

Kostnader

Samhällets församlade insatser kontrollera narkotikahanteringenatt
och bekämpa sig kostnader.missbruk för med samladeDen kost-stora
naden svårberäknad, dels dendock därför fördelar sig olikapåär att
huvudmän med utgångspunkt i deras respektive dels därför attansvar,
narkotikamissbruk kan bakomliggande, inte direkt orsakvara en men
till beteende förorsakar kostnader.ett som

Socialstyrelsen beräknat bara kommunernashar kostnader foratt
missbrukarvården år uppgick till miljarder1994 2,4 kronor. Därutöver
fördelar sig kostnader på polisen, åklagar- och domstolsväsendet, kri-
minalvården, socialforsäkringssystemet,tullen, arbetsmarknadsmyn-
dighetema och hälso- och sjukvården. s.k. tullutredningenDen SOU
1998:18 beräknade den årliga totalkostnaden samhälletför äratt

miljarder6 kronor opiater, cannabis och amfetamin.avserca

38 Inbrottstjuvar i Stockholm studie individuell brotts-Persson L. en av-
belasming, brottsnivåsamhällelig och brottsutveckling. Svensk juristtidning
september 1976.
39 BRÅ-Solarz drogmissbrukare kriminalitetA. Vem blir och kontroll.Droger,

1990:3.rapport
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Kunskap orsaker möjlighet9.4.2 och attom

påverka

Orsaker utvecklingentill

Tillgången till efterfrågan narkotika i helaoch på ökar världen. Mellan
och befolkning eller3 4 världens 140 miljoner människorprocent av

beräknas årligenenligt illegal narkotika.FN-rapport Ipröva etten
internationellt perspektiv det narkotikaproblemet relativtsvenskaår

Ävenbegränsat. länder tidigare variti renodlade producentländersom
sprider sig i dag missbruket.

Syntetiska droger, amfetamin, och iproducerasLSD,ecstasysom
illegala laboratorier hela världen. Mellan åren och 19941991över

laboratorier tillverkadeupptäcktes fler illegala syntetiska drogersom
sådana framställde heroin och kokain.än som

Tillgängligheten till narkotika räknas också betydelsefullsom en
orsaksfaktor förklarar förekomst narkotikaproblem i ettav sam-som
hälle. ställt allt tvivel tillgängligheten till narko-Det ocksåär attutom

ochtika ökat under de åren. Sociala individuella faktorer30-40senaste
orsaker till uppkomsten narkotikamissbruket. individerVissaär ärav

mottagligaden orsaken och för narkotikamissbruk,utsatta merav mer
bli missbrukare.dvs. de löper riskstörre att

socialt segregerade områden riskMänniskor bor i löper störresom
under svåra förhållanden multiproblem-liksom de iväxtsom upp
kriminalitet.familjer med missbruk och

Påverkansmöjligheter narkotikapolitiki ljuset svensk i ettav
Europaintegrerat

Missbruket liksom missbruket alkohol, påverkasnarkotika, av avav
Sveriges integrering med EU. Alkohol betraktasallt starkare Europa
dock jordbrukspro-inte primärt drog inom EU utan somsom en en

handelsvara. möjlighe-legala och politiskadukt och Därmed deär
alkoholpolitik väsentligt mindre jämfört medtill restriktivterna en

narkotiskautgångsläget regleringen hanteringendet gällernär av av
preparat.

illegalNarkotika betraktas däremot överallt drog bortsettsom en
från och vetenskapliga användningsområden.medicinska Det stora

lagstiftningflertalet däribland medlemsländer, har den påländer, EU:s
området internationella narkotikakonventionema påbj uder, dvs.desom

° Nationella folkhälsokommittén. Levnadsvanor från arbetsgruppenRapport
Levnadsvanor Nationella folkhälsokommittén. Stockholmtill 1999.l
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all kriminalise-hantering innehav,narkotika överlåtelse m.m. ärav
rad. däribland själva bruketvissa länder, Sverige, dessutomI är nar-av
kotika meninghandling. land planerar i någonstraffbar Inget atten
legalisera sympati-legaliseringsidén har månganarkotikan, även om

i den narkotikadebatt förs i åtskilliga länder.sörer som nu
län-Skillnaderna svenska narkotikapolitiken och andramellan den

ders bör dramatiseras. inte, den allmänna diskus-alltså inte Det är som
sionen står sitt nej tillibland intryck Sverigekan att ensamt omge av,
legalisering. kanländer i själva verket nej till detta.Alla Detsäger
emellertid inte förnekas det inom denna grundläggandeatt gemen-

avsevärda skillnader det gäller lagstiftningensfinns närsamma ram
tillämpning utfomming.och narkotikapolitikens konkreta

dvs.Olikhetema främst narkotikapolitikens repressiva del,avser
den polis och i övrigt.kontrollverksamhet rättsväsendeutövassom av
Alla kampenländer visserligen hög prioritet åt denmot grova nar-ger
kotikabrottsligheten och hårda straff också för sådana brott.utmäts

på oña från intervenera den små-Men många håll avstår att motman
skaliga den fullt synligt ochhandeln, påäven när äger gator torg.rum

det strategiskt viktigtMot detta kan anföras kan störaatt attvara
och på längre den illegala narkotikamarknadensikt underminera genom

bagatellartade brottsligheten. gällerangripa den s.k. Fråganävenatt om
kontrollpolitiken faktiskt bidrar till hålla tillbaka missbruket. Det äratt
också huvudfrågan folkhälsoperspektiv. relativt högHarett en upp-ur
täcktsrisk straff alhnänpreventivoch hotet någon verkan inom dettaom
område frågan jakande kan bland stödjabesvarar sig påDe annatsom

uppföljning narkotikapolitiken från Brottsförebyg-den svenskaen av
rådet.gande

missbrukare kraftigt 1980-talet.Nyrekiyteringen minskade underav
Enligt mycket för detta åtminstone delvisnämnda studie talar att var en
effekt förstärkta kontrollinsatser.av

slående aktuella europeiska narkotikadebattenEtt drag i den är att
den helt kring de etablerade missbrukamas situation ochkretsarnästan
mycket litet från på in i missbruk, ellerutgår dem är väg ännuettsom
mindre, primårpreventivadem aldrig narkotika. Detännu provatsom
perspektivet helt.saknas nästan

det brukar enbart syña på förNär förekommer det åtgärder att
minska efterfrågan narkotika informationpå integenom men genom
kontrollinsatser. alkoholområdet inkluderar däremotInom ävenman
kontrollpolitiken preventiva begreppet.i det

41Kuhlhom Ramstedt Narkotikapolitiken och eñekter.dessKassman A, M.
BRÅ-rapport StockholmBrottsutvecklingen 1996:4. 1996.1994.
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viktigtvaritnarkotikapolitiken har det sedan många årdenI svenska
polismellanåtgärdssektorer, till exempelsamarbeta mellan olikaatt

och för-råderandra länder inteoch socialtjänst. mångaI synsamma
övriga delar åtgärdssystemeträttsväsendet ochhållandet mellan av
antagonism.ellerpräglas spänningaroña öppenav

Övriga påverkansmöjligheter

hörinom narkotikaomrädetbefolkningsinriktade insatsernaTill de
information ochefterfråganindividemasmetoder minskaatt genom

stödjande därtillskapandet s.k. miljöer,opinionsbildning ävensamt av
narkotika.människor använderrisken mindreär att

universalmetoder förinformation inte någraUtbildning och utgör att
enligti befolkningen. Sådana insatserpåverka narkotikavanoma ger

dealkoholavsnittet begränsade effekterunderframkommitvad omsom
andra insatser.används isolerat från

forskningsbehovochOfullständig kunskap

ungdomarsvad gällerunder årförskjutningDen ägt senarerumsom
skettoch attityder till narkotika harnarkotikaökade erfarenheter av

förändringar.några påtagliganarkotikapolitiken har genomgåttutan att
för olika samhälls-förändrade livsvillkortrender ochInternationella

utvecklingen.bakom Kunskapenorsakertänkbaraär om om-grupper
värderingarbakomliggandenarkotikakonsumtionenfattningen samtav

narkotika-bredda underlaget forfrämst förutvecklas,behöver också att
ställningstaganden.politiska

bland socialtnarkotikamissbruketkunskapenökaMed syftet att om
Socialdepartementetsgenomför CAN påmarginaliserade upp-grupper

rekryte-omfattning hurmissbruketsprojekt detdrag samttungaett om
skall färdigt vårenHela projektetmissbruk sker.ringen till sådant vara

effektiviteten i myndigheternaskunnaår 2001. bättreFör mätaatt
miss-metoder förnarkotikabekämpningen behöverarbete med mätaatt

utvecklas.omfattningbrukets
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strategier9.4.3 Befintliga mål och

Inledning

narkotikapolitiken enligtsvenskaDet målet för den äryttersta rege-
narkotikafritt samhälle.ringens riksdagen skapaskrivelse till att ett

riktasnarkotikapolitiska insatserna,Skr 1997/982172. De motsom
minskabl.a. ha målbåde tillgång efterfrågan, skalloch att nyre-som

missbrukare motiveradekryteringen få flermissbrukare attsamt attav
de behöveroch därvid få den hjälpupphöra missbrukmed sitt samt att

tertiär-skall Primär, sekundär- ochtillgången narkotika begränsas.på
i används för uppnåpreventiva de strategier dagmetoder utgör attsom

förebyggandede narkotikapolitiska Regionala och lokalamålen. pro-
metod påverka missbruk och beteende. När detviktigutgör attgram en

behandlingsforskningen visatgäller rehabilitera missbrukare haratt
påtagliga framsteg.

Nationell handlingsplan m.m.

Folkhälsoinstitutet i uppdragjuni regeringenI 1994 att samman-gav
med syftet samordna det alkohol-kalla nationell ledningsgrupp atten

föreståendeoch Anledningen det då EU-drogförebyggande arbetet. var
framinträdet. viktigaste uppgift arbetaLedningsgruppens att envar
konkretnationell med såväl långsiktig strategihandlingsplan ettsomen

alkohol- och drogförebyggandeåtgärdsprogram för det nationella
med rad myndigheter,arbetet. Planen, fram i samarbetetogs ensom

innehöll bland övergripandepresenterades år 1995. Den stra-annat en
alkohol- narkotikaomtegi för arbetet inom ochdet förebyggande

rådet.
politiska prioritetMed drogfrågans högasyftet markera togatt

ordförandeskapet för ledningsgruppen.socialministem våren 1997 över
samordnanuvarande uppgift bygga ochLedningsgruppens är ettatt upp

fortlöpandelångsiktigt narkotikaförebyggande arbetealkohol- och samt
aktörer.följa vad nationellt olika statliga eller andra Mangörssom av

regional mobilisering bådeskall också och stödja lokal ochstimulera
på myndighetsnivå och inom den ideella sektorn.

till riksdagen RegeringensRegeringen har skrivelse 1998i en
målen narkotikapolitiken och dåskrivelse lagt fast för1997/98:172

bl.a. samhälle.visionen narkotikafrittettom

42 Folkhälso-handlingsplan alkohol- och drogförebyggandeNationell för insatser.
institutet. Stockholm 1995.
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samarbeteFörstärkt internationellt

baranarkotikahanteringen globalt problemDen illegala är ett0 som
deltarinternationellt samarbete. den bakgrundenkan lösas med Mot

Europarådet,samarbete i bland FN, EUSverige aktivt i sådant annat
samarbete.i nordisktsamt ett

Lokal mobilisering

narkotikapolitikens trovärdighetlokal nivåDet på prövas.är0 som
landstingen och organisationernaspelarHär kommunerna, en

hållarbete pågår på inyckelroll. ambitiöst drogpreventivt mångaEtt
formerna för hur det drog-landet. angeläget utvecklaDet är att
landsting kan utvecklas ochförebyggande i kommuner ocharbetet

utveckladet påbörjas arbete medstödjas, samtidigt ett att ensom
effekter beslut vidnarkotikapolitiskametodik för hur som enav

effekt kan värderas.första inte har någon sådananblick

alkohol- narkotikaområdetmyndighetsstruktur ochEn påny

på olika i narkotikafråganengageradeMånga myndigheter sättär nu0
därtill läg-Antalet ökar ytterligaredet området.på statliga om man

frågor inommed för alkoholområdet. Rege-myndigheterger ansvar
alkoholpolitisk proposition 1998/99:134 bl.a. före-ringen har i en

stab-Folkhälsoinstitutet ombildas tillslagit riksdagen att nyen
narkotikaområdet medpå alkohol- ochsmyndighet till regeringen

hand-området, fram nationellauppgift utvecklingen påfölja taatt
metoderkunskapsförsörjning och utvecklinglingsplaner, stå för av

led-med regeringensunderlag hörarbeta medsamt sammansom
folkhälsoområdet.utvärderingning, styrning och av

kriminalpolitikaktivEn och modern

för kri-högst prioriterade målenNarkotikabekämpning deär ett0 av
central roll i detta arbete.minalpolitiken. Rättsväsendet har en

Åtgärder berördaeffektivisera arbetet inomvidtagits förhar att
genomförtsförändringar lagstiftningen harradmyndigheter. En av

verk-med syftet skapa effektivaregenomföraseller kommer attatt
narkotikabrott.i bl.a.bekämpningentyg av
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Ändringar isocialtjänstlagen 996/97: 124I

Sedan juli har socialtjänstlagenden 1997 ändrats1 sättett0 som
innebär förändringar i möjligheterna få vård. Innebörden äratt att

kommunalt beslut vård eller vårdform inte överklaga,gårett attom
försämringvilket måste bedömas allvarlig den enskilde.förvara en

Översyn narkotikapolitikenav

Med syftet samlad tidigareoch värderinggöra översynatt0 en av
åtgärder regeringen år tillkallabeslutade 1998 narkotikakom-att en
mission. sittKommissionen skall redovisa uppdrag före utgången av
år skall lämna förslag på effektivisering narkoti-2000, och den av
kapolitiken, förbättrad samordningbl.a. på området.genom en

Mål och strategier9.4.4

Mål

Nyrekryteringen missbrukare skall minskaav

med få missbruketKommunernas arbete bör effektiviserasatt0 ner
nyrekryteringenpå sådant narkotikamissbrukaresätt attett av

kan minska.

Fler förmåsmissbrukare skall upphöra med missbruksittatt

socialtjänst bör utveckla såväl slu-Kommunens öppenvård0 som
skall förmås medvård för fler missbrukare sluta sittten att att

missbruk.

Tillgången till narkotika skall minska

mellan tull, myndigheterSamverkan polis och andra berörda0
skall fördjupas såväl nationellt internationellt.utvecklas och som

Inledande synpunkter

Även narkotikamissbrukare i internationelltandelen Sverige i ettom
perspektiv bakgrund ochlitet finns det omvärldsförändringarär mot av
utvecklingen narkotikamissbruket i Sverige anledning till skärptav en
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vaksamhet. människor för-Antalet narkotika harprovatunga som
dubblats samtidigtunder l990-talet det narkotikamissbruk-tyngresom

med sannolikhet ökat i omfattning. intemationali-Den ökadestörstaet
seringen och öppenheten omvärlden har skapat möjlighetermot större
för införsel tillnarkotika Sverige. Riskbilden har helt enkelt försäm-av

Nittiotalets lågkonjunktur och arbetslöshet har socialskapatrats. en
grogrund för narkotikamissbrukökat och socialt utanförskapett ett
bland företrädesvis människor.utsatta yngre

Mål, strategier och aktörer

Mrebyteringen missbrukare skall minskaav

Sverige intar kompromisslös inställning till narkotika med målet atten
skapa samhälle.narkotikafritt mål, uttryck för in-Det ärett ett som ger
ställningen narkotika inte kan i samhället. Genomatt accepteras att
minska nyrekryteringen missbrukare kan det långsiktiganåav man
målet narkotikafritt samhälle. utveckling innebärEnett attsom nar--
kotikan tillåts individershota hälsa, livskvalitet och trygghet kan inte
accepteras.

Narkotika- och brottsförebyggande insatser skall syfta till stärkaatt
individens vilja och förmåga från droger. Särskildavstå uppmärk-att
samhet skall påverka människors inställningåt tillägnas att unga nar-
kotika. för förebygga missbruk skall bygga kunskapInsatser att om
vad benägenhetpåverkar individens använda narkotika. Indivi-attsom
der befinner riskzonen utvecklasig i för missbruk skallatt ettsom

särskild uppmärksamhet. Brottsförebyggande åtgärder skallägnas vara
kopplade övergripandetill det narkotikaarbetet.

effektivt uppsökande förebyggandeKommunerna bör ochettgenom
arbete minska nyrekryteringen missbrukare. Skola socialtjänst iochav

stävjasamverkan spelar här viktig roll för missbruket blandatten unga.
till frivilligorganisationerSamverkan med och stöd viktiga delarär av

det förebyggande arbetet.
Viktiga aktörer gäller minska nyrekryteringendet miss-när att av

brukare således skolan och socialtjänsten. Skolan bör arbeta medär
information och upplysning kring narkotikaproblematiken och social-
tjänsten med uppsökande verksamhet bland märmiskor i skolan,yngre

i bostadsmiljöer och i riskmiljöer.ute
infonnations-Genom effektivare upplysnings-, och vårdverk-en

förmåssamhet skall också efterfrågan på narkotika minska.att
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med missbrukupphöraskallfönnås sittmissbrukareFler att

grundenrehabiliteringsinsatserandrabehandlingVård och utgörsamt
ifrån beroende. Denkommahjälpa missbrukaredet gäller ettattnär att

tillRehabilitering skall bidraskall respekteras.enskildes integritet att
närstående ochför individen, denneskonsekvenserminska missbrukets

med sitthjälp för upphörastöd ochbehöversamhället. Den attsom
stöd.till sådanttillgångmissbruk skall ha

skall minskanarkotikaTillgången till

ochnarkotika-i samhälletnarkotikatillminska tillgången är ettAtt av
för övergripandedeninommålkriminalpolitikens viktigaste ramen

dessutom trygghetett samhälle ochnarkotikafrittskapa motsträvan att
internationelladenuppmärksamhet skall därförSärskild ägnasbrott.

gränsöverskridande arbetet mellanoch detnarkotikasituationen stater
andraoch inomnärområde, inom EUi vårtmyndigheternationellaoch

samarbetetockså angelägetsammanhang. Detinternationella är att
myndigheter utvecklas såvälandra berördapolis ochmellan ochtull

internationellt.nationellt som

Läkemedelsberoende9.5

Inledning

iläkemedelsberoendetomfattningenåsikterråder vitt skildaDet avom
första sin förklaring iför detharbefolkningen. fenomen attDetta om-

medicinsktövergårkartlägga. Närsynnerligen svårtrådet ettt.ex.attär
missbruksfasläkemedel i Förbrukmotiveratoch terapeutiskt enav

undersök-epidemiologiskadjupgåendefinns det fådet andra större
kvalitativt harkvantitativtomfattning såväldär problemetsningar som

kartlagts.
läkemedelantaldagvården används imedicinskadenInom stortett

denPsykofarmakamänskliga psyket.det ärpåverkarpå olika sättsom
rubbningar",medel psykiskapå dessabeteckningen motgemensamma
detta områdeläkemedel inomvanligaVissanervsjukdomarvissa m.m.

verkningssätt ledagrund sittpåområden kanandrainomäven avmen
till tole-iblandberoende, ochvanebildning och äventill utveckling av
läkeme-framställningenmissbruk. härransutveckling och Den avser

beroende medför.sådantde skadordelsberoende och som
dels patienterhosläkemedelmissbrukBeroende och utansesav

alkohol- ellerkombinationsmissbruk hosdelsberoende,annat nar-som
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kotikamissbrukare. råder delade problemetsDet meningar omfatt-om
ning. En läkemedelsberoendetdel i befolkningen såatt ärmenar pass
utbrett det bör folkhälsoproblem, medan andraatt ett attsomses anser
problemet har ringa omfattning. Analysen problemet särskiltären av
svår eftersom läkemedel visserligen kan orsaka beroende och missbruk

också har medicinskt existensberättigande effektiva red-ettmen som
skap vid vissa psykiska problem. Sammanfattningsvis bör framhål-det
las det föreligger mycket omfattande behov ytterligare kun-att ett av
skap avseende omfattningen läkemedelsberoendet i befolkningen.av

medförDetta osäkerheten betydande det gäller problemetsär näratt
omfattning och utveckling.

Det i sammanhanget viktigt framhålla det skettär nyligenatt att
betydande förändringar på läkemedelsområdet. januariDen 1 1997
trädde regler läkemedelsförmân krafti vilken i förhållandeom en ny
till tidigare innebär den enskilde f°ar bära delsystem att störreen av
kostnaden vid förskrivning läkemedel. Ett âr dvs. den 1av senare,
januari inleddes1998, innebär landstingen stegvisatten process som

kostnadsansvaret för läkemedel. Enligt tidigare fastlagd tidplanövertar
skall landstingen principha i fullständigt kostnadsansvar fr.o.m. denett

januaril Syftet med reformen2001. bl.a. läkemedel fullt skallär att ut
betraktas del hälso- och sjukvården och ingå i landstingenssom en av

området.samlade prioriteringar inom

9.5.1 Bakgrund, nuläge och prognos

Inledning

läkemedelDe främst beroendeframkallande dels inomärsom ryms
lugnande medel och sömnmedel anxiolytilca-hypnotika delsgruppen

inom verkande smärtstillandecentralt medel narkotiska anal-gruppen
getika. Det har också framkommit uppgifter de anti-modernaattom
depressiva lyckopiller"medlen s.k. SSRI, skulle kunna beroen-vara
deskapande. Varken verkningssättet eller den kliniska erfarenheten

riktning.talar emellertid denna den bakgrundeni Mot fram-begränsas
ställningen fortsättningsvis till anxiolytika-hypnotika och narkotiska
analgetika.

I anxiolytika-hypnotika dominerar de s.k. bensodia-gruppen
zepinema Sobril,t.ex. Rohypnol, ValiumTemesta, icke-benso-samt
diazepinema och Stilnoct. tvåImovane De har verk-senare samma

sou 1995: Reform Betänkande122. på HSU 2000.recept. av
Levnadsvanor från levnadsvanor tillRapport 1 Nationella folkhälso-

kommittén. folkhälsokommittén.Nationella Stockholm 1999.
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bensodiazepineroch begreppetbensodiazepinerna,ningsmekanism som
dedessa tvâsåvälfortsättningsvisomfattar därför preparat genu-som

ina bensodiazepinema.
dextropropoxifen,kodein,bl.a.analgetika hörTill de narkotiska

ingårAnvändningen kodeinketobemidon.morfin, metadon och av
iingår bl.a.och dextropropoxifenPanacodbl.a. Codyl ochi Citadon,

omfattande,ParañexDoleron och compDistalgesic,Dexofen, är
medan användningen tyngrevården,framför allt inom den öppna av

ketobemidon imetadon,morfin,narkotiska analgetika ärsettstort
terminalvârd, vilket bety-och tillsjukhusvårdtill kortvarigbegränsad

underordnad betydelse. Fortsätt-beroendeproblematiken harder att
endastnarkotiska analgetikamed benämningendärförningsvis avses

dextropropoxifen.kodein och
varierande grad iomvandlas iverkningslöstKodein i sigär men
känd sedan länge.förmåga varitvanebildandekroppen till morfin, vars

variantbetraktasi sinDextropropoxifen kan tur avsvagaresom en
metadon.

verkanbensodiazepiner imiteraranalgetikanarkotiskaSåväl avsom
och beroen-endozepiner,respektiveendorfinerkroppens ämnenegna

läkemedlen le-tillförselndelvis bero pådet abstinensen kanoch att av
endor-produktionminskning kroppensder kompensatorisktill avaven

känslighethjärnansDärtill kommerendozepiner.fmer respektive att
bruk. kantids regelbundet Dettavid längreför dessa reducerasämnen

expositionstidens längd.medberoende ökarförförklara varför risken
läkemedelsberoendeläkemedelsmissbruk och utgörsdet gällerNär

blandmissbrukproblematikendelsvårskattadbetydande avavmenen
narkotiskaockså med illegalaalkoholmedfrämst tillsammans men
amfetaminalkohol ellerheroin,Missbrukareheroin.såsompreparat av

intagdessutom ofta sittEcstasyanaloger såsominklusive avvarvar
bl.a. avtändning, dvs.de legala,illegala medel med något somav

dämpning abstinenssymptom.av
bensodiazepinerkodein ochmarknad förfinns slutligenDet svarten

okänd.denna marknadOmfattningenoch särskilt Rohypnol. ärav
ochlegala förrådanhörigasfått i äldreanförvantersällan har tagyngre

langningsställen.etableradesälj påpreparatener

missbrukBeroende och

olikaoña inompå olikamissbruk användsochberoende sättTerrnema
professionellamassmedierna.minst inom Deinteprofessioner och

missbruk;ochmellan beroendedistinktionviktigdefinitionerna gör en
ochdoseringredan vid ordinärmedelberoendekan ettavman vara
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dosökning tolerans och med abstinensuppstårutan vid försökatt att
sluta, medan missbruk förutsätter dosökning, tolerans och bruk av
extraordinära doser patienten intar doser ordinerat. delstörre Enän

med missbruk allt ickemedicinskt bruk. Med psykiatrisk defi-avser en
nition missbruk benzodiazepiner sällsynt medan bensodiazepin-är av
beroende kan vanligt. I såväl allmänt inriktade massmediervara mer

i professionella publikationer har begreppen ofta blandatssom mer
vilket bidragit till svårigheterna få adekvat uppfattningattsamman, en

frekvensen beroende respektive missbruk.om av

befolkningenPsykofarmakabruketi

Inledning

Den tidigaste utvecklingen psykofarmakabruket finns endast ofull-av
ständigt belyst. läkemedelsförsäljningentotalaDen ökade mellan åren
1947 och 1973 från till2,3 5,1 invånare och iår vård.recept öppenper
Försäljningen psykofarmaka ökade något försäljningenänav mer av
andra läkemedel. ökningen psykofarmakaförbrukningenDen största av
och särskilt bruket lugnande medel och sönmmedel, skedde underav
1960-talet. Mellan ochåren 1965 ökade1970 antalet sålda doser av
lugnande medel och sömnmedel invånare och år från till38 54,per en

Årprocent.ökning med 42 1996 såldes 200 miljoner defmie-närmare
rade dygnsdoser denDDD förmodade genomsnittliga dygnsdosen,-
då läkemedlet används vid medlets huvudindikation lug-av vuxen av
nande medel och sömnmedel. Detta räcker till dygnsdos varje dagen

människor.under år för omkring halv miljonett en
Lugnande medel och sömnmedel för all psyko-merpartensvarar av

farmakaförsäljning. Försäljningen sådana medel högst år 1972av var
Årmed 68,8 invånareDDD 1 000 och dag. 1991 rapporterades denper

lägsta försäljningen med 53,3 DDD 000 invånare och1 dag, vilketper
utgjorde minskning från år med1972 22 De årenprocent. senasteen
har antalet sålda lugnandeDDD medel och sönmmedel ökat någotav
och uppgick år 1998 till 59,9 DDD 000 invånare1 och dag.per

Antidepressiva harmedel sin väldokumenterade effekt vidmest
behandling djupa depressioner, förskrivs bl.a. vid andraävenav men
depressiva tillstånd, panikångest fobier.olika Försäljningsstatisti-samt
ken visar på uppgång under 1980-talet. Sedan början 1990-en svag av

Allgulander KonsumtionenBorg, S. sedativa-hypnotika i Sverige:av
Utvecklingstendenser 1947-1974. Läkartidningen 1977.
Drogutvecklingen Sverige. Rapport Folkhälsoinstitutet,99.i Centraltör-
bundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Rapport Stockholm 1999.nr
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ökadeåren och 1998Mellan 1990desto kraftigare.talet uppgångenär
vilketinvånare och dag,000ltill 37,0försäljningen från 9,2 DDD per

Ökningen under demed 300ökning procent.övermotsvarar senareen
s.k. selek-degenombrottet förmedicinskatillskrivas detkan heltåren

SSRI.serotoninâterupptagshämmamativa
för denhögkostnadsskyddetangåendelagändringPå grund enav

för-ökadejanuari 1997fr.o.m. denläkemedel 1enskilde vid inköp av
periodenUnderår 1996.slutetundersäljningen läkemedel avav

medellugnandeförsäljningentill december år 1996november avvar
DDD Motsvarandeoch dag.000 invånare1sömnmedel 72,6och per

december-år 1995.novemberperiodenundermängd 59,2 DDDvar -
period årunder motsvarandemedelantidepressivaFörsäljningen av

ochinvånarel 000år 31,3 DDDunder 199545,6 och1996 pervar
dessainlevererade DDDökningen i antalinnebärdag. Detta att av

försälj-ökadeden kraftigttillskrivasviss del kantillmedel år 1996
hamstringseffekt.dvs.året,slutetningen under enav

klassificeradejuridisktsömnmedelochmedellugnande ärDe som
psykofarmakaför-alltredjedelartvåutgjortnarkotika har avcasom

antidepressivaförsäljningenhar ocksåårbrukning. Under avsenare
läkemedel ikraftigt. Andelenökatnarkotikaldassadeintemedel ärsom

narkotika har därförklassificeradepsykofarmaka är somsomgruppen
morfin andraochomfattarnarkotika, tyngreBruketminskat. somav

narkotika tillApoteksframställdlitet.mycketsmärtstillande ärpreparat,
dennadock inte iingårsvåramycketpatienter med cancersmärtor

narkotikaldassade läke-deFörsäljningsutvecklingenredovisning. av
medsömnmedel ingårmedel ochlugnandesåledes poten-medlen, van
högsta nivåhade således sinegenskaper,beroendeframkallandetiellt
ökning1990-talet har vissUnder ägtår 1972.under mätperioden en

rum.

befolkningenI

medel ochlugnandeförsäljningenfrån dataMed utgångspunkt avom
säkranågradet inte dragårhittillssömnmedel attpresenteratssom

ibefolkningenblandbrukomfattande detta stort.slutsatser hur ärom
1988-följd år låtit SIFOunderbakgrundenhar denCAN mot aven

intervjuundersök-antalgenomföra1992-19981991 och TEMO ett
år.15-75befolkningen mellanurvalrepresentativtningar bland ett av

genomförts harintervjuundersökningarnaUnder de elva år an-som
sömnmedelmedel och/ellerlugnandeanvändasigdelen sagtsom

ochmellan l0varieratmånadernade 12undernågon gång senaste
deunderdessademMajoriteten använt preparat13 procent. somav
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12 månaderna kartläggningenföresenaste har gjort det endast enstaka
gånger. Den använderandel sådana medel regelbundet mellan 2ärsom
och 3 befolkningen. Det innebär mellanprocent 125 000 ochattav
185 000 i Sverige har mycket hög och långvarig konsum-personer en
tion sömnmedel och lugnande medel.av

Bruket sömnmedel och lugnande medel inte jämnt fördelat,ärav
sig mellan geografiska områden eller mellan olika befolknings-vare

finnsDet dels regionala skillnader skillnader bero-ävengrupper. men
ende på ålder, kön och socialgrupp. Försäljningsstatistiken integer en
fullständig bild konsumtionen. Därför får sådana data kompletterasav
med konsumtionsvaneundersökningar.

Sett längre tidsperiod har den andelöver använder sömnme-en som
del respektive lugnande medel minskat något sedan år 1988, vilket

med minskningenöverensstämmer i den totala försäljningen dessaav
medel. undantagEtt data för år vilket1996, med sannolikhetär kanstor

bero på TEMO genomförde intervjuernaantas under vårenatt 1996
medan Apoteket AB:s leveransstatistik omfattar den kraftiga försälj-
ningsökning skedde under slutet år 1996. Omräknat i antalsom av per-

skulle omkring 650 000 svenskar i åldrarna år ha15-75 använtsoner
lugnande medel eller sömnmedel någon gång under år 1998. Motsva-
rande antal år820 000 1988.var ca

Kön

Andelen kvinnliga brukare lugnande medel och sömnmedel liggerav
genomgående högre andelen manliga brukare befolkningsun-än enligt
dersökningarna. regel harI dubbelt så många kvinnornärmare mänsom

Årsådana medel underanvänt året. 1998 svarade 13senaste procent av
kvinnorna och 7 de gjort detta. Därförmännen ocksåprocent att ärav
det regelbundna bruket hos kvinnorna.större

kvinnorAtt använder lugnande medel och sömnmedel i betydligt
utsträckning vad framgårstörre ocksåän män Apotekets stick-gör av

ñån receptstatistiken försäljningöver i antal DDDmot receptprov per
l 000 invånare och dag.

Ålder

Det sker enligt receptstatistiken kontinuerlig ökning förskriv-en av
ningarna med stigande ålder. Skillnaderna mellan och kvinnormän är

i åldersgruppema mellan ochstörst 45 år. Båda74 könen har den i sär-
klass högsta konsumtionen i de äldsta åldersgrupperna. En trolig för-
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medkroppsliga sjukdomar ökarpsykiska störningar ochklaring är att
föränd-och tillleder till ökadstigande ålder, vilket smärta ettsamtoro

sömnmönster.rat
de 12sömnmedel underochmedelBruket lugnande senasteav
åldersgruppeni den äldrevanligtbetydligtmånaderna ocksåär mer

detinte minstgällerundersökningar. DettaTEMO:sår enligt50-75
bruket.dagligadagliga eller så gott som

skillnaderRegionala

uppvisarmedel och sömnmedellugnandeFörsäljningsstatistiken över
redovisades förförsäljningenlägstavariationer. Denregionalastora

Även Söder-år.andel drygt 42 DDDmed pålänNorrbottens sammaen
Örebro låga andelar.län redovisadeKalmarochJämtlands,manlands,

TEMO:sår.siffra 59,9 Urmotsvaranderiket totaltFör sammavar
regionaltregelbundetutläsa någotdet svårtundersökningar attär mera

sömnmedelmedel ochlugnande äranvändningenmönster avmen
land.nordöstlig riktning i vårtoch isydvästiemellertid avtarstörst

faktorer såsomskillnadernatill deförklaringama ärDe troligaste
förskrivandetraditioner hosläkartäthetutbyggnad,sjukvårdens samt

förpsykiatrikersammanhangdettaibörläkare. Det attnämnas svarar
harprivatpraktiserande läkareförskrivningen. Fleraringa delen av

för denAllmänläkare stårförskrivningstal. störstapåfallande höga
volymen.

skillnaderSocioekonomiska

harläns landstingMalmöhusMalmö ochStockholm,Studier i bl.a.
haekonomiska förhållanden kansociala ochivisat skillnader storatt
betyd-omfattning. Denbensodiazepinanvändningens ärförbetydelse

högkonsumenterförtidspensionerade,arbetslösa,blandligt större av
ochänkorsjukdomssymptom,med mångaalkoholdrycker, personer

suicidbe-sjuklighet, arbetslöshet,förtalmed högaboende i kommuner
ytterligaremedellivslängd. Enoch med kortarenedsatt hälsanägenhet,

Gnosjö kommun,det ihurförhållandedettaillustration utserges avav
ocharbetslöshetenden lågasannolikt återspeglarlåga konsumtionvars

Rimligen åter-kommunen.nätverket i densocialavälfungerandedet
förhållandensocioekonomiskamed svåraindividerspeglar siffrorna att

samtidigtmåste docksömnlöshet. Detochutvecklar ångestoña oro,

47 frånsömnmedel Enmedel och iSverige.lugnande rapportAnvändningen av
Nepi. 1996.
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ifrågasättas bensodiazepinförskrivning lindrar problemen änom mer
tillfälligt; problemlösningenkan försvårastvärtom följd benso-som av
diazepinemas långsiktiga effekter, omfattande risk för beroende, för-
sämrad minnesfunktion försämradoch social funktion.

När det slutligen gäller utbildningsnivåns betydelse för läkemedels-
beroende har framkommitdet lågutbildade och arbetslösaatt t.ex.
kvinnor och konsumerar betydligt bensodiazepiner.män Dettamera
gäller också framkommit för individer lever undersom ovan som
socioekonomiskt underpriviligierade förhållanden, något har visatsom

bådesig vid uppföljningar i Stockholm och Malmö.

Särskilt beroendeom

Bl.a. på grund sammanblandningen definitioner råder det storav av
oenighet förekomst och utbredning bensodiazepinberoende,om av
något framgått tidigare i denna redovisning. finnsDet också få stu-som
dier på invändningsfritt analyserat situationen. En bidra-ett sättsom
gande orsak den oenighet råder såväl inomär utanförsom som psy-
kiatrin vad bensodiazepinberoendets kärmetecken.utgör Hosom som

patient utvecklar ångest och sömnbesvär vid försök upphöraatten som
med medicineringen med bensodiazepiner kan detta tolkas att ettsom
beroende etablerats, det kan också tolkas de ursprungligaattmen som
besvären föranledde förskrivningen återkommer medicine-närsom
ringen upphör.

Såväl engelska svenska forskare, liksom landstingsbaseradesom
sjukvårdsenheter t.ex. IUB-projektet i Stockholm och privata aktörer,

RFHL, KILEN, PROVITA och Nänmdemansgården,t.ex. hävdarsom
emellertid bensodiazepinberoende inte endast sig i återkomstatt yttrar

de ursprungliga det också tillkommer mängdsymptomen utan attav en
tveklöst tecken på beroende.ärsymptomnya som

Om studerar användningen bensodiazepiner såsom denman av
redovisas i apotekens försäljnings- förskrivningsstatistikoch har det
visat sig dem15 fått bensodiazepiner förskrivna bliratt procent av som
långtidskonsumenter. emellertid inte liktydigtDetta med beroende,är

bör samtidigt det inte finns några kontrolleradenotera att stu-men man
dier visat klinisk effektivitet bensodiazepinbehandling undersom av en
period längre månader. Långtidsförskrivningär denän tre är motsom
bakgrunden rekommendabel förekommer det ofta.trotsmen

Kvinnor oftare för bensodiazepiner och bensodi-än mänexponeras
azepinberoende därför sannolikt vanligare hos kvinnorär hosän män.
Expositionen ökar framför allt med stigande ålder. Användningen av
bensodiazepiner korrelerad med socioekonomiskär nära under-status -
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oftare och välutbildadeprivilegierade välbärgadeänexponerasgrupper
användningenindivider. samvariation medfinnsHär även en av

kodein.
delvis tör-regional variation barafinns påtagligDet också somen

betingasåldersfördelning och knappast kanklaras skillnader i somav
omfattningen psykiska störningar.motsvarande skillnader i avav

betydligt högre förbrukningSkåne, Jönköpings län harVästsverige och
Sverige. Variatio-invånarna mellersta ochi landsting i östraän norra,

inom landstingemellertid mellan kommunerär ännu större sammanen
it.ex. i Jönköping.

uppgiftertillräckliga förekomst ochEñersom det saknasännu om
bensodiazepinberoende kan inte beräkna hälso- ochutbredning manav

kostnaderna för ohälsasociala och inte heller denkonsekvenser som
slutligen vilkenorsakar. oklart ibensodiazepinberoendet Det är ut-

riskgrupper. risken försträckning det finns speciella Däremot syns
expositionstidens längd.beroende öka mednämntssom

Särskilt psykisk ohälsaom

medicinskt rationell skulle debensodiazepinförskrivningOm all vore
likartade skillnadergeografiska konsumtionsskillnadema motsvaras av

ångest ochi förekomsten behandlingskrävande sömnstör-oro,av
ide olika Malmöhus län ochningar. Jämförelser mellan kommunerna

i Malmö har visat korrelation mellanmellan de olika distrikten näraen
läkemedel och konsumtionstalenantidepressivakonsumtionstalen för

och depression besläk-för bensodiazepiner. Eftersom och ångest äroro
kunna tyda på motsvarande skillnadertade skulle denna korrelation när

psykisk sjuldighet.det gäller dessa typer av
lika återspegla attitydskillnaderdockKorrelationen kan gärna avse-

beroendeskapande medel; kanpotentielltende förskrivning manav
bensodiazepin- och kodeinkon-nämligen mellankorrelation ävenense

ochtroligt förekomsten ångestsumtionen. också fögaDet är att oroav
i Helsingborg i Umeå, eller gångerskulle högre3/2 gånger än trevara

Norrbottens analysBohus län i län.högre i Göteborgs och Enän av
därtill visat den psykiska sjuk-Malmöhus län harförskrivningen i att

den högre i andravisserligen högligheten i Helsingborg är ärmen
bensodiazepinkonsumtion.skånska dessa har lägrestäder atttrots en
i olika delar landetStudier och ångestförekomsten äravav oroav

vilka grunder bensodiazepinererforderliga, analyser påliksom av
skrivs ut.
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Särskilt analgetikanarkotiskaom

dextropropoxifenBåde kodein och DXP kan beroende. delorsaka En
forskare kodeinet medanproblem andraDXP,är större änatt ettanser
hävdar minst lika förekomst ochDXP problem. Såväläratt ett stort
utbredning kodeinberoende och kodeinmissbruk okändaärav av

för bensodiazepinema gällerskäl angivits och detsammasamma som
för finns också marknad för framför alltDXP. Detäven svarten

kodein, vilket kunna styrka beroende och missbruk vanligaskulle äratt
med kodein.

rekommenderas till patienter med medelsvår till svårDXP smärta
preparatoch i dag finns det i Sverige sju smärtstillande innehållersom

Dexofen,dessa Doloxene och DolotardDXP. Av s.k.är tre rena- -
den enda smärtstillandedär substansen. övrigaDXP Deärpreparat,

fyra Doleron ParaflexDistalgesic, Dexodon, och kombi-s.k.ärcomp-
nationspreparat. de receptbelagda smärtstillandeDXP-preparaten är

Årsålts i Sverige under l990-talet. försälj-1996 lågpreparat mestsom
invånare under 12-månadersperiod.ningen på 14,4 DDD l 000per en

förslcrivningarmiljon och miljonerDet 37,1 DDD.övermotsvarar en
Försäljningen motsvarade värde miljoner kronor.64ett av

Varje drygt 90 000 människor och dessa blirår avlider 000-5av
rättsmedicinsk6 föremål för dödsfallsulredning. Andelen000 personer

ökadeavlidit till följd med 25 mellanDXP åren 1992procentsom av
till det enskilda1996 och orsakar det ojämförligtDXP är preparat som
högsta dödliga förgiftningar Sverige idag. dödliga för-antalet i Antalet
giñningar där orsakade eller bidrog till dödsfallet motsvaradeDXP

Medelålders medicineras140-190 fall med förår. DXPmän somper
vanemässigt konsumerar alkohol riskgruppochsmärta är närsom en

det förgiftninggäller ofrivillig dödlig på grund den farliga kombi-av
nationen alkohol. Varje år avled 30 och kvinnorDXP och tiomänav

det i undersökningsperioden.på Sverige under DXP-prepa-Renasättet
starkt överrepresenterade orsak till förgiftning i förhållanderat somvar

till jämförtförskrivningsstorlek med de kombinerade DXP-preparaten.
Bland läkemedelsförgiñning helt domine-dem avled DXPsom av var
rande hos under jämfört antidep-dödsorsak 40 år, medsom personer
ressiva läkemedel, sömnmedel och lugnande medel. förgift-Utöver
ningsfallen finns det antal dödsfall redovisade olycksfall ellerett som

roll.oklara självmord, där tycks avgörandeDXP spela en
Kvinnor kodein,oftare för liksom fallet medän män ärexponeras

bensodiazepiner. Vad gäller ålder företer kodein emellertid en annan

48 Dödsfall bruk och missbruk värktabletter.B.Jonasson U, Jonasson genom av
Rättsmedicinalverket. Stockholm1999:1. 1999.RMV-rapport
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och de flestafördelning bensodiazepinerdextropropoxifen,såvälän
och medelåldersframför alltandra läkemedel; konsumerasdet yngreav

bensodiazepinema,däremot, liksomindivider. Konsumtionen är av
använd-de underprivilegierade ochomfattande bland grupperna,mera

samvarierar.bensodiazepinerningen kodein ochav
framförhar Skåne och alltgeografiska variationerVad gäller

andra delar landet.kodeinkonsumtion DetMalmö högre ärän aven
konsumtioneneftersom DXPsärskilt anmärkningsvärt är störreäven av

torde återspeglahåll i landet.i Malmö den på andra Det ettän är mera
missbruk.utbrett beroende och/eller

beräknasociala konsekvenser svåra påHälsomässiga och är att
och utbredning. Liksomförekomstbristen data avseendegrund påav

långtidsexposition medföra ökad risk förför tordebensodiazepiner en
speciell riskgrupp, nämligen indiv-finns därtillkodeinberoende. Det en

självomvandla det sigenzymatisk kapacitet iider höghar attsom en
Sannolikt risk-till aktivt morfin. dennaoverksamma kodeinet utgör

harbefolkningen. 5-10Omvänt5-10 procentprocent ca engrupp av
får därförkodein till morfin. ingenofönnåga omvandla De smärt-att

stillning kodein.av

och möjlighetKunskap orsaker9.5.2 attom

påverka

Orsaker till utvecklingen

konsumtionsutveckling och utvecklingvadKunskaperna styrom som
begränsade. Tillgänglig-området mycketmissbruk det härinom ärav

här liksom det gäller till-tillgänglighet spelarheten och graden närav
roll. därutöverbetydande finnsgängligheten andra droger Detenav

specifika faktorer bruk ochpekar på vissavissa studier styrattsom
missbruk.

relaterad till befolk-baseras såld mängdFörsäljningsstatistiken på
befolkningstal kan då betydarespektive lägreningstal. högreEtt attett

kanindivider detmindre antalrespektivestörre ettett menexponeras,
högreindivider förantalbetydaäven att exponeras mensamma

tid.och/eller längre respektive kortare Förrespektive lägre underdos
möjligheter erfordras genomgångsärskilja dessa recept,att en av

analyser har givit informa-Sådanaförskrivningsanalyser.s.k.genom
också avseende förskriv-avseendetion skillnader dosering menom

ningskategorier.
understrukit sambandet mellan åTidigare Malmö harstudier i ena

ochoch å andra sidan brukförskrivningsvillighetsidan tillgänglighet
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missbruk bensodiazepiner. ocksåbarbiturater och visade sigDet att iav
vissa privatpraktiserande läkare särskilt flitiga skrivamed att utvar
sådana mediciner Liknande harhär observationeravses.som senare

varvidgjorts i Helsingborg, det också har framkommit del pri-att en
vatpraktiserande hade anmärkningsvärtläkare hög förskrivningen av
bensodiazepiner. komOmkring 30 från 2,5procent recepten procentav

läkarna övriga delar landet endasti staden. Liksom i komav av en
mindre del knappt i riksgenomsnittet bensodiazepin-20 procent av

från psykiatriker.recepten en
positiva hållningen många psykiatriker naturligt intarDen nogsom

erfarenhetertill bensodiazepiner baseras alltså på ganskafrån ett
begränsat, klientel. ökad dialog mellan psykiatrikerselekterat En och
icke-psykiatriker korrekt grund för indikation påföl-avseende ochen
jande bedrivitsförskrivning sålunda motiverad. En sådan dialog harär
på Gotland och ledde till minskad bensodiazepinförskrivning,en en
ökad förskrivning antidepressiva läkemedel och till färre självmord.av
Materialet dock mycket begränsat och resultaten tolkas medmåstevar

försiktighet.stor
Undersökningarna i Helsingborg tydde vidare de patienterpâ att

erhöll bensodiazepiner i allmänhet inte fick doser dagstörre änsom per
de oftarevad rutin på andra håll erhöll medlen förattsom menvar en

längre bensodiazepinrecepttid. hälften alla omfattade möj-Nästan av
ligheter flera receptblankett, vilkettill utköp gånger på kansamma ge

långtidsbrukförutsättningar för de aktuella Det ävenpreparaten.av var
Helsingborg fickandel invånare i bensodiazepiner vadstörre änen som

städer. Liknande förhållanden påvisatsfallet i flera andra har isom var
Malmö.

variationen blirDen geografiska kompliceradännu närmer man
särskiljer de bensodiazepiner har indikationen oro-ångestsom
anxiolytika från har indikationen sömnsvårigheterde preparat som

användshypnotika. de flesta län och städer hypnotika anxi-I änmer
Ävenolytika; i allmänhet omkring 1,5/1 till 2/ iproportionen varierar

detta finns undantag; sålunda proportionen isammanhang Värm-är
lands ham-län 1/1 3/1 i Västerbottens län. Värmlands länänmen mer

på användningen anxiolytika sistsjätte plats avseende nästnar av men
gäller Västerbottens län visar den bilden;vad hypnotika. omvända man

innehar i hypnotikatabellen ligger tvåa från slutetandraplatsen men
avseende bör den här bakgrunden undersökasanxiolytika. Det mot om
dessa drastiska skillnader återspeglar motsvarande skillnad i före-en
komsten och sömnsvårigheter eller anxiolytikaångestav oro, om
används hypnotika och Härvid bör det också undersökasomvänt.som

skillnaderna Värmlands- och Västerbottens harmellan län göraattom
med psykiska.variationema sjuklighet deni änannan

,
.
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Ofullständig kunskap forskningsbehovoch

finnsDet behov studier visar omfattningen ochett stort0 av som
utbredningen beroendet och missbruket medelde här ärav av som
aktuella. studier bör bl.a. belysa följande:Dessa

Förekomst ångest och sömnsvårigheter i befolkningen bör0 av oro,
undersökas i olika delar landet.av

bör undersökas hur beslutsunderlagenDet varierar avseende0 om
indikationsställande, dosering doseringstideroch vid förskrivning

bensodiazepiner.av

Det bör undersökas hur vanligt beroende bensodiazepiner och0 av
funktionellt besläktade medel och vilka faktorerär som gynnar upp-
komsten beroende.sådantav

bör varför kvinnor erhållerundersökas bensodiazepiner oftareDet0
än män.

bör undersökas i vilken omfattning bensodiazepinerDet förskrivs på0
grund och sömnbesvär sekundäraångest till depres-ärsomav oro,
sion.

varje landsting bör kartläggaInom sambanden mellan0 man
bensodiazepinförskrivning, patienternas ålders- och könsfördelning,
allmän sjuklighet, psykisk hälsa, förekomsteninklusive depres-av
sioner och suicid, etnisk bakgrund socioekonomiska förhållan-samt
den.

Även kodeinanvändningen och dextropropoxifen bör analyseras0 av
på för bensodiazepinema.sättsamma som

Särskilda infonnationsinsatser läkemedelsberoende och dess0 om
skador bör vidtas i högkonsumtionsområden.

mål9.5.3 Befintliga och strategier

Socialstyrelsen längehar sedan sig i frågan läkemedels-engagerat om
bruk respektive läkemedelsmissbruk. Myndigheten har formulerat en
tydlig rekommendation Allmänna råd från Socialstyrelsen 1990:7.
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Dessa rekommendationer fortfarande Följande riktlinjeraktuella.är
gäller i korthet:

bensodiazepinerUndvik skriva vid de första läkarbesöken.att ut0
psykoterapeutiskaAvvakta effekten den kontakten.av

Undvik rutinmässig användning sömmnedel i sluten vård.0 av

Förbehåll därbehandlingen åt svåra fall stöd och rådgivning inte0
räcker.

fast behandlingstid.Lägg maximal0 en

flexibelt. Använd medicineringen för vinnaDosera iterrängatt0
kampen ångest; kombinera andramed åtgärder fobiträning,mot som
avslappning eller sociala insatser.

successivt förmedicinen minska abstinensbesvär.Sätt ut att0

långvarig medicinering ofrånkomlig börOm läkaren samrådaär0
ochmed psykiatriker åtminstone gång året pröva sättaatten en om

medlet.ut

Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter tillsyn och följerutövar upp
förskrivningen de läkemedel den här framställningenav som avser.
Socialstyrelsens RT-enheter de i regionerna följerär somorgan upp
förskrivning och användning läkemedel. Landstingen och derasav
läkemedelskommittéer arbetar uppföljning fråganockså med och iav
vissa landsting finns redan speciella arbetsgrupper enhetereller som
bearbetar de problem här redovisats.som

Läkemedelsverket dettahar på område. Myndigh-även ett ansvar
för den kliniska prövningen och har äveneten preparatensvarar av

uppgiften utvecklingenfölja eventuella biverkningar dessaatt av av
mediciner. myndigheten för kontroll, tillsyn ochDessutom svarar upp-
följning tillverkning och försäljning. åtgärder myndighetenDeav som
kan genomföra för minska ellermotverka risken för missbruk äratt att
narkotikaklassa medicin, begränsa förskrivningsrätten så enbartatten
specialister har förskrivningsrätt, receptbelägga förpackningarstörre

nämnda skeråterkalla sist främst tekniska ochDetsamt att preparat. av
medicinska förskäl där det föreligger risk människor. Narkotika-en
klassning medicin det svårare för patienterna skaffa siggör attav en
medicinen på felaktiga samtidigt polis- tulhnyndighetochvägar som
har helt andra möjligheter ingripa vid illegalt innehav. Läke-att t.ex.
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medelsverket med restriktioner informerararbetar inte bara utan man
löpande och effekterhälso- sjukvården deras ochpreparaten,om
riskerna för missbruk.

Mål och strategier9.5.4

Mål

beroende och missbruk bensodiazepinerMinskat och narko-av
tiska befolkningenanalgetika i

receptförslcivningEn restriktiv reducerar tillgänglig-0 sommer
heten dessa medel.av
Ökad information till allmänheten och till läkarna riskerna0 om

förskrivning bensodiazepiner och narkotiska analgetikamed av
behandlingsmetoder.alternativasamt om

läkemedelsregister bör utredasBehovet2. ettav

Inledande synpunkter

läkemedel finnsBeroende och missbruk hos patienter utan annatav
beroende kombinationsmissbruk hos alkohol- och narkotika-och som
missbrukare. Omfattningen beroendet och missbruket delvisärav
oklart, bl.a. beroende på mellan medicinskt ochgränsenatt ett terapeu-
tiskt läkemedel och missbruk diffus.motiverat bruk Där beroendeärav
och missbruk föreligger det angeläget detta behandlas. Detär äratt
också utveckla insatser långsiktigt kan minskaangeläget att som mer

och blandberoendet och missbruket i befolkningen sårbara grupper.
kan vi redovisar i tidigare kapitel betänkandet-handla iDet somom -

påverka livsvillkor och tillförsäkra människormänniskorsatt resurser
villkor. handlaså de kontrollera och dessa kan ocksåkan Detatt styra

med användning läkemedelöka informationen riskernaatt om avom
kan och missbruk påverka receptförskriv-skapa beroende samt attsom

ningen. åtgärder diskuteras i detta avsnitt.Dessa senare
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Mål, aktörerstrategier och

narkotiskaMinskat missbruk bensodiazepinerberoende och ochav
analgetika befolkningeni

missbruk bensodiazepiner och narkotiskaminskat beroende ochEtt av
restriktivanalgetika i befolkningen kan uppnås genom en mera

tillgängligheten medel.receptförskrivning reducerar dessasom av
behandlingsti-både antalet iörskrivningar ochReduktionen kan avse

förskrivning längre bör undvikas,dens längd. All månaderän tre
bensodiazepiner, föråtminstone eftersom det saknas belägg attav

behandling medan långtidsförskrivning å andralängre tids gör nytta
för beroende. Varje bensodiazepinförskrivning börsidan ökar riskerna

säkerställd indikation, bör alltidvidare ha godkänd och och dennaen
journal tillsammans med väldefmierat behand-patientensi ettanges

alltidbör vidare undersökas respektive ångestlingsmål. Det om oro
depression. falletsekundära till såoch/eller sönmbesvär Om ärär en

föredras framför medicinering. Vidare börbör antidepressiv terapi sär-
vid bensodiazepinförskrivning till äldre indi-skild försiktighet iakttas

vider.
det sker ökad informationsspridningviktigtDet ocksåär att en om

med långtidsanvändning bensodiazepinerde avsevärda riskerna av
det gäller vissa smärtstillandesåväl till läkare patienter. När pre-som

undersökas alternativadextropropoxifen, bör det intebl.a.parat, om
ofarligare istället.smärtstillande medel kan användas Det ärärsom

förflera dessa begränsasnödvändigt åtkomlighetenatt preparatav av
märmiskoliv. Socialstyrelsen har central rollrädda antalstörreatt ett en

uppföljning information.i detta gäller tillsyn, ocharbete detnär
för-för information och påverkan deviktigast målgruppenDen är

för bensodiazepiner, kodeinläkarna, eftersom expositionenskrivande
följd receptförskrivning. svenskaoch regel EttDXP är parsom en av

skriftligstrukturerad muntlig ochstudier tyder på att genomman
bensodiazepiner ipåverka förskrivningeninformation till läkare kan av

sin kan medföra mins-restriktiv riktning detta i tur ettsamt atten mera
har det för kodein visatsberoende. för bensodiazepinerkat Liksom att

förskrivningen.skriftlig information minskarstrukturerad muntlig och
bero-bevisat, detta följs minskatantagligt,Det är ännu att avmen

framgångsrik måste strateginende och/eller missbruk. För att om-vara
fram-alternativa behandlingsmetoder ochfatta råd och anvisningar om

och flertal aktörer måste medverka såvälförallt behandlingsfonner, ett
centralt lokalt.som
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Behovet läkemedelsregister bör utredasettav

personnummerbaserat läkemedelsregisterEtt förutsättning förär atten
korrekt värdera effektivitet,läkemedlens säkerhet och risker vid rutin-

förskrivning befolkningen.mässig till Kliniska prövningar kan inte ge
besked planeradedetta. Prövningar-na för påvisa den potenti-är attom
ella hos medlet under optimala och starkt kontrollerade betingel-nyttan

underlag för bedömningDe kan däremot inte långsiktiga ris-ser. ge av
ker befolkningen.vid rutinbehandling i patienterDe ingår i pröv-som
ningama kraftigt selekterade och den bakgrunden inteär är mot repre-
sentativa för patienter i allmänhet. Prövningama dessutom alltförär
tidsbegränsade kunna de biverkningarför spåra och andraatt upp
negativa konsekvenser lång tid utveckla. sökaAtt informa-tar attsom
tion detta i sjukvårdens journaler arbetskrävandeså det inteär ärattom

framkomlig Joumalföringens kvalitet och rutiner inte hellerväg. ären
sådana få pålitliga uppgifterkan fram effekter läkeme-att man om av

rutinsjukvården. Endastdelsanvändningen i heltäckandeett person-
nummerbaserat läkemedelsregister kan klara denna uppgiñ. Mycket

frånerfarenheter finns härav Danmark.t.ex.gynnsamma

Avslutande bedömning9.6

det och drogmissbruk följdeffektemaNär gäller droger ohälsa ochär av
skador kända och orsakssarnbanden gripbara.väl Samhället har också

riskexpositionrelativt goda kunskaper och skador ävenom men om
vilka för denåtgärder behövs minska ohälsa i befolkningenattsom

medför. huvudsak inriktarmissbruket droger I sig dessa åtgär-som av
tillgänglighetender på reducera till droger, dvs. påverka utbudetatt att

informera drogemas skadeverkningar och på detsamt att sättetom
påverka människors beteendemönster. det gäller möjligheternaNär till

har emellertidreducera tillgängligheten för Sverige påatt utrymmet att
åtgärder minskat på tid,hand genomföra eftersom beroen-egen senare

det hela tiden ökar.vår omvärldav
missbrukkonsekvenserna bruk och droger skall kunnaOm av av

fylla deangripas konsekvent det viktigt kunskapsluckorär att som
finns, inom läkemedelsområdet.framförallt gäller det Olika primär-,
sekundär- åtgärder börtertiärpreventiva kombineras föräven attmen

effekt. Tillgänglighetsbegränsandeuppnå möjliga åtgärder harstörsta
det kan förnaturligtvis bäst effekt ske inom EU-samarbetet.ramenom

förslag effektivaredock inte samarbete mellan tullDetta utesluter om
illegala införseln.och polis för få deni Sverige att ner
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Tobak den enskilt hälsorisken. angelägetDet därförär största är att
reglerna för rökning på bl.a. skärps. Vi föreslårrestauranger att restau-

elleri sin helhet delar dessa skall Vidare före-rökfria.ranger av vara
slår vi licensiering skall vid försäljningkrav tobaksvaror.att ettvara av

det gäller alkoholkonsumtion framhåller viNär ansträngningaratt stora
bör för få till stånd nykterhet i samband med graviditet,göras att
sjukdom eller vid utövning idrott och friluftsliv.av

När det narkotika och narkotikamissbrukgäller det viktigtär att
fortsätta det internationella samarbete förpågår förhindraattsom nar-
kotikans spridning. vidareDet väsentligt de rättsliga myndighet-att

får tillräckliga möjligheter ingripa narkotikans spridning iatt moterna
befolkningen framför allt blandoch ungdomen. detNär gäller just ung-
domen det viktigt alla krafter, föräldrar, skola,är att gemensamma
socialtjänst, ochföreningar inte minst ungdomarna själva gemensamt

narkotikansarbetar för förhindra spridning.att
En punktinsats betydelse förslaget utreda det gårär attannan av om
återkalla läkemedel från marknaden ochvissa restriktivatt en mer

receptförskrivning bensodiazepiner och narkotiska analgetika.av

.
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sjukdomar och skador10 Vissa

Inledning10.1

risk- och friskfaktorertidigare kapitel vi redovisat antalI har ärett som
befolkningens inklusiveviktiga påverkan på hälsa, mångadet gällernär

Hjärt- och kärlsjukdomar, ochde folksjukdomama.stora cancerav
exempel folksjukdomar vi berör irörelseorganens påsjukdomar är som

friskfaktorer flertal kapitel, Arbets-diskussioner och irisk- ett t.ex.om
Sociala relationer kapitelkapitel 4, 5liv och ekonomisk trygghet

kapiteloch fysisk aktivitet 8.Matsamt
psykisk hälsa,avsnitt skador, hudcancer,detta kapitel ingårI om

överförbara sjukdomar oönskade gravi-allergier, sexuelltSTD samt
tillräcklig omfattninginte i inom förditeter. frågor berörsDessa ramen

de risk- och friskfaktorema.tidigare redovisade
belysa psykiska hälsan i olikaVikten särskilt den haratt sam-av

förväntarregeringen sig under-manhang uppmärksammats ettav som
folkhälsokommittén. har olika remiss-lag från Nationella Dessutom

delbetänkandet kommittén,instanser, till det första fråni sina yttranden
psykiska och uppmärksammas.betonat den hälsan STDvikten attav

tyngdpunktenkapitlet ligger i redovisningen påde olika avsnitten iI
hälsofrämjande och före-de förhållanden betydelse iär ettettavsom

behand-mål föreslås omfattar inte detbyggande perspektiv. De som
uppdrag.inte i kommitténslande perspektivet. ingårDet

sammanfattas det avslutande avsnittet.iDe viktigaste målen

hälsaPsykisk10.2

nuläge ochBakgrund,lO.2.1 prognos

Begreppsdefinitioner

förekom intensiv debatt begreppetUnder och 1970-ta1en1960- omen
tonvikt lades inte på diskutera denmental ohälsa. Någon större att psy-

Utgångspunkten för den psykiskakiska bemärkelse.hälsan i positiv
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olikaistället frånvaro psykisk sjukdom. Trotshälsan blev gradi hög av
begrep-fortfarande inte enhetlig definitionförsök föreligger någon av

definition hänger bl.a.sådanpsykisk Frånvaronhälsa.pet sam-av en
hälsa sjukdom bestårnormalitet och såvälmed frågan att somman om

defi-gjorts i syfteförsök harmånga olika komponenter. De attsomav
synsätt Defmitionemahälsa uppvisar olikaniera begreppet psykisk

filosofi.psykologi, psykiatri och Ton-allt frånhärstammar framför
del iutveckling ellerpersonlighet ochvikten ligger på en ensom

betyderhälsa mångtydigtpsykiskbehandlingsmetod. begreppetAtt är
del totala hälsaPsykisk hälsa vårinte det saknar relevans. äratt en av

personlighet.hör till vår Densådan tillgångoch är även ettsom somen
enskilde individens utveckling,i denden ingårresultat somav process

Uppväxtför-utvecklingen sin plats.miljö därsåväl den sociala tarsom
miljön, livssituationen och till-aktuella psykosocialahållanden, den

betydelsefullafaktorerexempel påtill socialt någragång stöd ärär som
i sammanhanget.

Orsaken tillomdebatterat.sjukdomsbegreppetpsykiatriskaDet är
störning.medicinsk-biologiskförutsättersjukdomdetta bl.a.är att en

emellertidsociala faktorer samvarierarpsykologiska ochBiologiska,
Oberoende vadförklaringar.finna entydigaofta svårtoch det är att av

biolo-inte baradrabbas individensjukdom såorsakat ensomsom en
varelse.psykologisk och socialorganism, ocksågisk utan som en

subjektivsjukdomstecknenpsykiatriskadeGenom många äratt avav
den mänskliga tillvaron,normala inslag ioch dessutom utgörnatur,

respektive onormalt. psykisknormalt Utövervaduppstår frågan ärsom
psykisk ohälsa.psykisk störning ochförekommersjukdom tenner som
psykiatrin läm-nationellaSocialstyrelsensför översynInom avramen

definitionertillföljande förslagnades

sjukdom:Psykisk

psykisk awikelsefrån norrnaliteten allvarligPsykisk sjukdom är en0
verklighetsuppfattning.stördkännetecknas avsom

fastställbar.Debuttidpunkten är0

till Natio-Psykisk Hälsa. UnderlagsrapportArbetsgruppen psykisk hälsa.för
folkhälso-Stockhohn. Nationellafolkhälsokommittén. 10.nella Rapport nr

kommittén 1999.
2 ohälsa och psykiskt fisk Social-Borgå psykisk sjukdom,P. Vad störning,är

Psykiatriuppfoljningenråden. 1997:20.styrelsen ;frågar de vetenskapliga
Stockholm. Socialstyrelsen 1997.
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lidande och/ellerallvarligtDen förorsakar hos den drabbade0 om-
givningen.
Tillståndet och medicinska profes-igen inom denkänns accepteras0
sionen.

Psykisk störning:

Psykisk störning från nonnaliteten psykisk avvikelseär0 en som
finns de tillämpade diagnostiska f.n.beskriven i något systemenav

ochICD 10 DSM-IV.
Tillståndet känns igen och inom den psykiatriskaaccepteras0 pro-
fessionen.

Psykisk ohälsa:

Psykisk ohälsa subjektivt upplevda och självrapporterade besvärär0
kan inte hänförbara tillpsykisk behöverDessanatur.av men vara

begreppen ovan.
instrumentNivån besvär kan bestämmas de används.0 somav av

därför preciseras beskrivning dessaBegreppet måste genom av
brytpunktinstrument frågor, för etc.typ casenessav

dubbel förhistoria i den bemärkelsenTermen psykosocial har denatten
delvis betydelser inom socialt arbete och inomhar i olika bådeanvänts
psykoanalytisk förekom sannolikt första i Sverigeteori. gångenTermen
i Socialutredningens principbetänkande 1974 och därpå i denår året

psykoterapiutredningenstatliga orsaksförhål-används förBegreppet
landen ligger utanför de tekniska/medicinskai arbetsmiljön,t.ex. som
områdena och socialt och/eller psykologiskt betingade. Begrep-ärsom

beskriva faktorer i människans socialaanvänds i syfteäven attpet
relationer betydelse för psykisk påfrestning i formoch miljö, ärsom av

innebörd används begreppet förytterligareIt.ex. stress. attav en
beskriva betydelse för individens upplevaden sociala miljöns sätt att
sig själv delsoch omvärlden. "ettBegreppet synsätt närrepresenterar

och psykiskadet gäller till mänskligt lidande socialaorsaker att-
problemlösningsmetoderproblem med varandra, dels därsamverkar

psykologiska beaktas och där arbetarsåväl sociala aspekter mansom
parallellt.med Definitionen åskådliggör både psykosocialtdessa ett

samspelet mellan individen och närmiljönutgår frånsynsätt samtsom
vilket förutsätter psykosocial kompetens.psykosocialt arbetssätt,ett en

3 mål och medel. StockholmSOU Socialvården 1974.1974:39. -4 behandlingsarbete.Lennéer-Axelson Thylefors Psykosocialt NoK, 1987.B,
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Förekomst ohälsa, sjukdomar och självmordpsykiskav

Psykisk olika vanlig befolk-ohälsa och besvär ii form ärsymtomav
ningen. undersökningar visar entydigtrad på VissaEn mönster.samma
besvär trötthet, sömnstömingar, ochnedstämdhet, ångest-orosom

befolkningenkänslor den20-50 Psy-rapporteras procent av vuxnaav
ofta ochkiska och besvär samvarierar det inte ovanligtsomatiska är att

Affektivaenskilda multipla besvär eller syndrom.individer har stör-
symtomoña form somatiskaningar upplevs ioch t.ex.presenteras av

självskattad psykiskgenomsnittligt hälsaKvinnor har änsämreen
åldern, speciellt hos kvinnor.och besvär ökar medpsykiskamän

högre andel psykiska besvärsärskilt frånskilda, harEnsamstående män,
sammanboendel psykiskaBland kvinnor dock besvärgifta och ärän

Psykiska sjukdomar drabbarensamstående.vanligare hos gifta hosän
människor tidigt i Psykiatri-sjukdomar livet.oftare flertalet andraän

med tör-samtligakonstaterade 45utredningen att procent personerav
psykiatriskår harsjukbidrag 45tidspension eller änärsom yngre en

huvuddiagnos. och i törortsområdenbor iMänniskor tätortersom nya
oftare psykiska besvärsociala nätverk hari medstorstäder änsvaga

befolkningen. visat siggenomsnittligt för Det hargällervad ävensom
har fler och allvarligarei socioekonomiskamärmiskor lägreatt grupper

1°jämförelse med dem tillhör högrepsykiska i Debesvär som grupper.
sammanhang"känsla eller arbetslösa har gångersaknar är treavsom

besvär. Åtskilligapsykiska studierrisk drabbas ochså stor att av
flyktingar och invandrareforskningsöversikter visar har sämreatt psy-

5 Tibblin Lapidus andG, Bengtsson B, L. Symptoms byFurunäs age sex.
The Gothenburg,population studies of and in Sweden. Scand Jmen women
Prim Health l990;8l:9-17.Care
6 Goldberg Mental illness the PathwayHuxleyD, P. in community. to
psychiatric Tavistock Publications, 1980.London.care.
7 middle-aged Psychosocial medicalHallberg Divorced andH. aspects.men.

Dissertations. Series UmeåUmeå University Medical 317, 1991.New no
8 störda socialförsäkringen kunskapsunderlag.PsykisktSOU 1992:77. i ett-
Socialdepartementet. Stockholtn. Allmänna förlaget 1992.
9 psykisk helse. avh. Universitetsforlaget,Dalgard Bomiljø Akad OsloO.S. og
1980.
10 och dess levnadsförhållanden,Psykiatrin vårdensSOU 1992:37. patienter -
innehåll Delbetänkande Psykiatriuuedningen. Stockhohn.och utveckling. av
Allmänna Förlaget 1992.
u the health.Antonovsky Unraveling of How peopleA. mystery stressmanage

London.and well. Francisco PublishersSan Jossey-Bass 1987.stay
12 olkhälsorapport förStockholms läns landsting. Stockholms län.F En rapport

iStockholmshälsoutvecklingen län. Stockholm 1994.om
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värdlandet.kisk hälsa motsvarande i Posttraumatiskaän grupper
syndrom bland flyktingar betydande samhällsekonomisktutgör ett
problem och angelägen inomproblematik hälso- och sjukvården.är en
Problematiken ingående avsnittbehandlas i 11.4.mer

Plmktprevalensen förekomsten vissvid tidpunkt för depressivaen
befolkningen."tillstånd varierar och imellan 3 5 Påprocent samma

bedöms förekomsten ångesttillstånd variera mellansätt 8 ochav
befolkningen.10 i Livstidsrisken vad gäller den vanligasteprocent

ångesttillstånd uppskattas i Lundby-studien till knappttypen av
ålder.för kvinnor5 och 13 för till 65 årsmänprocent procentca upp

Varannan kvinna och fjärde drabbas någon gång i livetvar man av
depression. Antalet med depression ökar och enligt WHOpersoner
kommer depressionstillstånd efter hjärt- och kärlsjukdomar bli denatt

2020."iorsaken till ohälsa världen år Depressionstörsta dockär ett
mångtydigt begrepp kan inbegripa sorgreaktioner och naturligsom
nedstämdhet i de flesta fall inte kräveroch specialistbehandlingsom

kan självhjälpsåtgärder. Riskenhanteras via för återfall dockutan är
relativt drabbatsbland dem depression och bl.a. beroen-stor ärsom av
de familjesituation,på ålder, kön, depression ochtyp symtomensav
svårighetsgrad.

Psykisk form psykos förekommersjukdom i hos drygt 2 procentav
befolkningen, halv schizofreni.utgörs Förprocentav varav ca en av

psykoser föreligger inga könsskillnader. detNär gäller allvarliga psy-
kotiska livstidsriskentillstånd uppskattas insjukna i schizofreniatt vara

Livstidsrisken för1 i befolkningen. psykos varierar mellan 2procent
procent.och 5

13Ekblad andBelkiaa Eriksson N-G. Health DiseaseK, Reñrgees andamong
Immigrants: Review ApproachingA Quantitative Meta-Analysis. Implications
for Clinical and Perspectives for FurtherPractice Research. MentalPart
Health Stressforskningsrapport 267, Stockholm.Outcomes. 1996.IPMnr
M Knorring Depression. Nord Med, l996;l l 1:259-63.L.von
15Kessler McGonagle NelsonK. A, Zhao HughesR. C. B, M,
Eshleman Lifetime and 12-month prevalence ofal. DSM-III-R psychiatricet
disorders Archin the United PsychiatryStates. Gen 1994;5 128-19.
16 epidemiologyGräsbeck 77:e of and depressive .syndromeszA. anxiety a

study of geographicallylongitudinal defined, total population:prospective, a
the Lundby Lundsstuay. Akad avh. universitet 1996.
7 ExecutiveWHO Release Board Session HealthPress 2. 103. World Organi-
zation Press Ofñce, 1999.Geneve
s Lilja perspektiv depression ochLarsson Nya på ångest. social-En
psykologisk farskningsöversi/d. Folkhälsoinstitutet, Beroendecentrum Nord
Åbo Akademi 1998.
9 Stockholm. WiksellOttosson J-0. Psykiatri. Almqvist Medicin 1995.
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betydande folkhälsoproblemSjälvmord relativt vanli-är ärett som
högre.i lägre sjunkande självmords-socialgrupper Trotsängare en

frekvens avlider drygt till följdsedan 1980-talet 200 år1 personer per
gånger fler i trafikolyckor. Ytterligaresjälvmord, vilket 2,5är änav

orsaker det osäkert det handlarår avlider där400 ärav ompersoner per
olyckshändelse. Cirka dessa fallsjälvmord eller 75 procent upp-om av

Ytterligare antal självmord sigskattas självmord. okänt döljerettvara
läkemedelsförgiftningbakom singelolyckor, drunkning och hos äldre

Självmord för den förlusten lev-och sjuka störstasvarar avpersoner.
den främsta dödsorsaken för inadsår i yrkesverksam ålder är mänsamt

och återfinns andraåldersgruppen på plats för kvinnor i15-45 år
åldersgrupp. självrapporterade livstidsförekomstenDensamma av

och ettårsförekomstensjälvmordsförsök 2,5-4,5 0,5är procent procent.
pojkarnaskolenkäter riktade till 16-17-åringar 3I procentuppger av

försökt sittoch flickorna de har liv vid något till-8 att taprocent av
fälle. bör dock observeras vid intervjuundersökningarDet äratt

Sannolikt beror detta på det kärmsfrekvenserna lägre. svårareatt att
självmordsförsök i intervju i jäm-tillstå har gjort personligatt enman

anonym."enkätundersökning därförelse med ärman meren

ochFörekomst bland barn ungdomar

och förekommer ofta kom-Psykiska besvär hos barn ungdomar som
från flera psykiatriska syndrom. intervju-binationer Ensymtomav

studie Göteborg visar 13-17-åringar har allvarligai 7att procent av
symtom. självmordsförsök.depressiva har gjort under-4 Iprocent ett

samband mellan depressiva ochsökningen konstaterades ett symtom
skolproblem inklusive ha blivit för mobbning. flestaDeatt utsatt stu-
dier från lägre socialgrupper, i storstäder och invandrar-visar bamatt

problembeteendeavvikelser inom barn-barn har fler och Besöken

2° försummat folkhälsoproblem. MedicinskWasserman SjälvmordD. ett-
kommentar. Läkartidningen 1998;9549:5593-97.
21 självmordstankar, självmordsförsök och atti-Ramberg I-L, Wasserman, D.

gymnasieelever. Enkättmdersökning vidtyder till självförvållad död bland en
red. liv. till liv.gymnasieskola i Stockholms län. Beskow Rätt till Lust

bland barn ungdomar.Om självmordsbeteende och 95:4;15l-59.Rapport
Stockholm. Forskningsrådsnänmden 1995.
22 and ClinicalSymptoms Adolescence:Ivarsson T. Depression Depressive in

Akad Universityand Epidemiological Studies. avh. Göteborg 1998.
23 Östgötastudien. beteende-Cederblad Höök Stressreaktioner ochM, B.

Östergötland.hos barn 80-talet Stockholm. Räddapå Barnensistörningar
rapportserie 1991.
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ökatoch ungdomspsykiatrin underhar med i genomsnitt 45 procent
Ökningen1993-96.treârsperioden delen berotill påstörstaanses

indragning förskola, skola mödra- och bama-inom samtav resurser
vårdseentraler. harBarnpsykiatrin kontakt med allal-2 procent av
barn Mellan ochoch ungdomar år. har haft kontakt12 15 procentper

ungdomspsykiatrin undermed barn- och någon gång Pojkaruppväxten.
tonåren.ochdominerar i 7-l2-ârsåldern flickor i

ochEffekter samhälleför individ

Primärvård

Nationella internationella studier visar andel democh att storen av
psykiska psykosociala problem. Enligtsöker primärvård har ochsom

primärvärdenssamnordisk studie skattar tredjedel patienter sinen en av
dålig tillfrågaspsykiska hälsa studier där distriktsläkareIsom

framgår tredjedel patienterna har besvär hardet också att ca en av som
orsakpsykosocial dock endastpsykisk eller 10Det är procenten ca

diagnos.har leder till psykiatrisk Endastpsykiska besvärsom som en

24Bremberg Centrum för och Ungdomshälsa,Barn Sam-Barnrapporten.
hällsmedicin, Stockholms läns landsting 1998.
75 livet. Stöd och vård till barn ungdomarSOU gäller och med1998:31. Det
psykiska slutbetänkande Bampsykianikommittén. Stockholm.problem. av
Fritzes 1998.
26 hälsa. 1999.Arbetsgruppen för psykisk a. a.
27 Nettelbladt Borgquist NordströmHansson Stefansson C-G, G.

nordisk multicenterstudie.Psykisk ohälsa i primärvården.hos patienter En Nor-
disk Medicin, l993;l085: 145-7.
28 Psykisk ohälsa bland primärvårdspatienter.Hemström Stefansson C. G.

landsting.demografisk beskrivning. Stockholms läns Enheten förEn och social
psykosocial utveckling.forskning och Rapport 1991:3.
29 allmänläkarperspekriv.Granvik Psykosocial ohälsaHallberg EnM, H. ettur

forskningsrådenkätundersökning Dalarna. Landstinget Dalarna Dalarnasi
1996.
30 primärvården. AllmänläkarnasKarlsson Psykosocial ohälsa bedömningK. i

psykosocial problematik studie i Malmöhus länsmed Enpatienterav
landsting. landsting 1994.Lund. Malmöhus läns
3 Goldberg mental dzsorders: bio-social model.Huxley CommonD, P. a
London. Tavistock/Routledge 1992.
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psykiatrin.mindre andel dessa remitteras jäm-patienter till Somen av
förelse kan uppsökspsykiatrin befolk-2-3nämnas att procentav av

år.ningen under Förekomsten psykiska besvär bland primär-ett av
vårdens patienter blandhögre kvinnor Andraär än män. utsatta grupper

ensamstående, arbetslösa, invandrare, långvarigt sjukskrivna, kort-är
nivå.tidsutbildade medoch de låg socioekonomisk Primärvårds-

patienternas psykiska besvär interaktion psykologiskutgör en av
nätverk.sårbarhet, bristande socialtoch vanligasteDenyttre stress

problematiken familjeproblemensamhet, och konflikt på arbets-är
platsen.

Sämre levnadsförhållanden och höga samhällskostnader

I den nationella Psykiatriutredningen konstateras människor medatt
psykisk störning generellt har väsentligt levnadsförhållandensämre än

befolkningen.övriga i bor oftare institution i kollektivaDe eller
former, utsträckningi högre ensamstående och har lägre utbild-är
ningsnivå befolkningenoch förvärvsgrad i övrigt. Patienter iän öppen-
vårdspsykiatrin består dessutom i högre utsträckning människorav som

arbetslösa, långtidssjukskrivna, har sjukbidrag eller förtidspen-är är
sionerade.

Patienter psykisk ohälsamed har högre utnyttjande sjukvård,av
patientgrupper.socialtjänst och sjukförsäkring andra Stöd och vårdän

barn och ungdomar med psykiska problem beräknades till drygt elvaav
1996.miljarder kronor år årliga kostnadenDen för psykiska sjuk-

domar Sverige inkluderandei sjukvård, läkemedel, sjukskrivning, för-
tidspensioner, socialbidrag m.m. uppskattades till miljarder kronor45

32 Stefansson Psykisk ohälsa blandHemström C-G. primärvårdspatienter.
demografisk beskrivning.En och social Enheten för Psykosocial Forskning och

Utveckling. Stockholms läns landsting 1991.
33sou 1992:37. a. a.
34Karlsson Psykosociala faktorer och hälsa befolkningsstudieK. En iMaImö-
hus läns Malmöhuslandsting Lund. läns landsting 1997.
35Hansson Nettelbladt G, Borgquist Nordström screening forG.
psychiatric illness in primary A cross-sectional study Swedish healthincare. a
district. Soc Psychiatry Pychiatr Epid Apr;292:83-7.1994
3° Karlsson 1994.K. a. a.
37sou 1992:37. a. a.
3 Hansson Nettelbladt Borgquist of patients utilizingG, L. Patterns incare
both primary health and psychiatric in Swedish health district.care care a care
Scand of HealthJ Primary Care 1990 Sep;83:l73-8.
39sou 1998:31. a.a.
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1990.år kostnadskrävande någonPsykiska sjukdomar änär mer
sjukdomsgrupp."annan

för förtidspensioner och sjukbidrag medDen årliga kostnaden psy-
kiattiska till miljarder kronorhuvuddiagnoser uppskattades 8 årca
1990. beräknades utbetalningarna från socialförsäk-Sammanlagt
ringen psykiska funktionshinder tilltill med ha uppgått när-personer

Psykiska liggermiljarder kronor år. diagnoser till12mare samma
grund för de nybeviljade förtidspensionema, 1,818 procentprocent av

sjukdagama.sjukfallen Psykiatri-och drygt 9 Iprocentav av
konstateradesutredningen förtidspensione-omkring 30att procent av

ringama/sjukbidragen undvikasskulle ha kunnat rehabiliteringenom
behoven.varit bättre utformad efter

humanistiska, medicinska ekonomiskaUr såväl sociala, som per-
insatser.spektiv fmns det starka för tidiga Förstärkta hälso-argument

främjande och förebyggande insatser med inriktning den psykiskapå
hälsan vad anförts, avsevärd samhälle-inrymmer, utifrån som ovan en
lig ekonomisk besparingspotential, föreslagnabör åtgär-motsvarasom
der i avsnitt 10.2.4.

och10.2.2 Kunskaper orsaker möjlighet attom

påverka

Orsaker till utvecklingen

anknytning djupgående långtidseffelcter för barns för-En harotrygg
depressioner.tillmåga socialt samspel och tendens utveckla Fak-att

föräldraskap, psykisk sjukdom, missbrukförsvårar ochtorer som som
utvecklingsstörning, risken för svagheter i föräldraförmågan.ökar
Faktorer socioekonomiskaminskar familjens fattig-somsom resurser
dom, arbetslöshet, hög frekvens ungdoms-områden präglade av av
kriminalitet påverkar ungdomars utveckling. Isolering och utstöming
från föräldrarna och/eller andra negativasocial gemenskap barnen ärav

w SBU. Behov psykiatrin Stockholmutvärdering 1992.iav
4 Lindgren The economic impact of illness. Abshagen, MunnichB. In: U, F. E.
Ed. Costs of illness and benefits of drug Zuckschwerdt Verlagtreatment.
1990.
Z sou 1992:77. a. a.
43Rikstörsälcringsverket. Sjuldiånvarons diagnoser och avslutningsanledningar
1990. VRedovzlsar. StockholmRF 1966.

sou 1992:77. a. a.
45Cicchetti Developmental Psychopathology;Cohen Eds. Risk,D, D.
Disorder, and Adaptation. York, Wiley. l995;VolNew
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Ävenfaktorer. och inkonsekventa negativoengagerade föräldrar är en
faktor. betyder anhopningEnstaka riskfaktorer inte så mycket, enmen

dramatiskt.riskfaktorer psykiska besvär Oro-ökar frekvensenav av
mobbningväckande signaler förekommer i massmedia våld, rasism,om

och bete-ökad konsumtion droger bland barn ungdomar.och Dessaav
otillfredsställande ochhar ofta sin grund i uppväxtvillkor psyko-enden

förskolaNedskämingar och skola förvär-sociala förutsättningar. inom
situationen.rar

arbetsmiljö eller arbetslöshet, ekono-Bristande socialt stöd, dålig
misk och kriser bristande känslalivsförändringarstress, samt av sam-

vuxenlivet.74 Åtskilligatill psykiska imanhang kan upphov besvärge
otillräckligt socialt nätverk,studier har påvisat samband mellan ettett

dödlighet.°5°5&#39; socialtsocialt stöd ökad sjukdom och Dåligt stödsamt
uppvisar älvrapporterad psykisk ohälsa, ångest, depres-samband med

självmordsion inverkar bra socialt stöd positivtoch Omvänt ett
tillfrisknande stressfyllda livssituationer. föreligger såledesoch Det

har positiv effekt hälsaknappast någon tvekan socialt stöd påatt enom
behov socialt stödoch välbefinnande, de iär störst ärmen som av

46 Lundbyprojektet: Påverkar bam-Cederblad Dahlin Hagnell O.M,
psykiska hälsa Läkartidningenpsykiatriska riskfaktorer den vuxnes

1988;49:4317-2l.
47Diderichsen Fredlund Arbetslöshet och ohälsa iStockh0lmsNonnan, A.
län Socialmedicin Nordvästra sjukvârdsområdet. Sam-1994. Kronan.

Stockholms landsting.hällsmedicinska divisionen. läns
48 unemployed. review of the literature theBeing AFryer D, Payne R. on

ed.psychological experience of unemployed. Cooper C. RobertsonIn:
Chichester.International of industrial and organizational psychology.review

Wiley 1986.
49 Social host resistance and mortality:Berkman networks, AL. Syme S. L.

Epidnine-year follow-up study of Alameda residents. JCounty Am
1979;109: 186-204.
5° network, and health elderlySocial social AHanson B. S. insupport men.
population Lund. Studentlitteraturstudy. Akad avh. 1988.
51Orth-Gomér Social network interaction and mortality. A sixJohnson V.K,

population.follow-up of random sample of the Swedish Chronicstudy Jyear a
Dis 1987;40:949-57.
52 SchoenbachBroadhead ShermannW. Kaplan B. H, A, Wagner E. H,

epidemiologicalGrimson Tibblin Gehlbach TheV. Heyden G, H.R,
evidence relationship between social and health. Epidfor Am Jsupporta
1983;1l7:521-37.
53Cohe and the buffering hypothesis.Willis socialT. A. Stress, support,
Psych Bull 1985;98:3l0-57.
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det. kon-till socialaoftast de tillgång Förekomstenhar minst avsom
klasser.sociala Framför allt tyckstakter olikaskiljer sig mellan

bland icke facklärda arbetare.kontaktnät vanligastsvaga vara
för människors hälsa ochbetydelseArbetsmiljön avsevärdhar ären

skillnaderna hälsa. Arbetet har försociala iviktig faktor bakom deen
inkomst-positiv innebörd förutom detde flesta människor äratt enen

kollektivadeltagande isocial kontakt,källa. tidsstruktur,Arbetet ger
verksamhet.regelbunden Ioch identitetsträvanden, social samtstatus

ocharbetssituationarbetslivet på grundsin form kannegativamest av
även utbrändhet, mobb-medorganisation tyvärr synonymt stress,vara

utslagning.ning och social
.. förfolkhälsoproblemen såväl dendeArbetslöshet störstaär ett av

Arbetslöshetifamiljen för samhälletenskilde individen och stort.som
ekonomiskotrygghet.skapar och Förutomeller hot arbetslöshet oroom

dennätverketdet socialapåfrestning innebär detta atttunnas ut,att
yrkesidentitet och sitt självförtroendesinenskilde individen förlorar

missbruk. Svårig-för psykiska problem ochlöper ökad risksamt en
dam-hot för många,arbetsmarknadenheten komma in på utgör ettatt

invandrareoch Icke facklärda arbe-för kvinnorallt för ungdomar,
blandsjuka överrepresenterade delågutbildade och kroniskt ärtare,

sjukfrånvaro ocharbetsmarknaden. Arbetslöshet,blir hånutslagnasom
klasskillnaderna.därmed till de ökadeförtidspensionering bidrar

halv miljon svenskaväxande problemFattigdom nästanär ett en-
Bristerna bidrar till ökad risksocialbidrag.hushåll i dag beroendeär av

samhället.redan ställning imedför marginalisering en svagav grupper
förhållanden konstaterassocialaSocialstyrelsensI attrapporter enom

ofta kon-boende eller ekonomiansamling problem med arbete, ärav
invandrare ochbefolkningsgrupper arbetare,centrerade till vissa som

föräldrar. ellerproblem med arbete, boende eko-ensamstående haAtt

54 Psychiatric in lowCullberg Stefansson G, Wennersten, E.C. statuscare
dwelling Med 17-23.Psychiatr 1981Socareas.
55 könsskillnaderohälsan klass- ochLundberg ojämlika Om iO. Den

InternationalWiksell 1990.sjuklighet. Akad Stockholm. Almqvistavh.
56 social-psychologicaland unemploymentJahoda EmploymentM. a-
analysis. Cambridge University Press 1982.
57 Socialstyrelsen. Stockholm. All-SocialSoS-rapport Rapport 1994.1994:10.

Förlaget 1994.männa
5 Socialstyrelsen. Stockholm. All-Social 1997.SoS-rapport 1997:14. rapport

Förlaget 1997.männa
59 Östlin Arbetsmiljö. DiderichsenHogstedt C.Lundberg Theorell
Östlin kön antologired. Klass och EnDahlgren Hogstedt C.G, om-

Stockholm. Tiden-Folksam 1991.orsaker den ojämlika hälsantill
°° 1997:14.SoS-rapport 1994:10 och SoS-rapport a. a.
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nomi förknippatockså med inomproblem andra välfärdsområden.är
De har fler problem med villkormateriella hälso-flerrapporterarsom
brister, litet politiska utsatthet för våldumgänge, samtsvaga resurser
och stöld. har visat sigDet ansamling problem vanligtäven äratt en av

långtidssjukskrivna.hos En psykosocial situationsammansatt
bestående arbetslöshet, psykisk störning, missbruk och attav vara

betydelsefulltensamstående för risken för fortsatt sjukskrivningär mer
och förtidspensionering isolerademotsvarande företeelser.än

Mycket talar för det förebyggandetraditionellt hälsoarbetetatt
måste och utgångspunkten istället bör läggas vid tillomprövas att

familjesammanhållning.exempel social gemenskap och Folkhälso-
konstaterathar arbete, socialt nätverk och upplevelseattgruppen av

sammanhang betydelsefulla faktoreroch mening för främja häl-är att
san. sammanhanget konstateras samhälletsI uppgift inteatt är att
konstruera människors liv förbättra förutsättningarna för dem,utan att

skapa för liv.jordmånatt ett gott

Påverkansmöjligheter

åtgärdsnivåer definierasTre kan i folkhälsoarbetet: hälsofrämjande,
förebyggande sjukvårdandeoch insatser. De två traditionella åtgär-
derna förebyggande sjukdom sjukvård, utgår från problem-samt ettav
perspektiv. förstnämnda åtgärdsnivån harDen salutogent perspektivett
och kräver olikadär friskfaktorers positiva roll hälsanförsynsättett
betonas

Hälsofrämjande insatser

Dokumenterade hälsofrämjande insatser relativt få, det före-är men
kommer exempel inom familjen,såsom förskolan/skolan,arenor

föreningslivet.bostadsområdet, sjukvårdenarbetet, kulturen ochsamt
Familjen basen för hälsoutveckling.barnens Föräldrarnas hälsovill-är
kor samtidigt barnens villkor. villkor kan påverkasDessaär attgenom

6 Lidwall Friskskrivning, förtidspensioneringU. och riskfaktorer.sammansatta
Marklund red. Risk- iriskfaktorer sjukskrivning och rehablitering i-

Sverige. Redovisar. Stockholm.RVF Riksförsäkringsverket 1997.
62Bel Habib familjebandH. Starka skydd Cancer. DN 1995-05-09.mot
63Konarski för liv.K. Jordmån Idéshmfån olkhälsøgruppen,F 16.Nrett gott
Stockholm. Allmänna Förlaget 1992.

Antonovsky 1987.A. a. a.
65Arbetsgruppen för psykisk hälsa. 1999. a. a.
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förutsättningarvia strukturella insatser skapa förgoda barnfamiljer.
villkor kan direkt de ochBarnens också påverkas kontrollergenom

insatser skolhälsovård.inom mödra-, bam- ochgörssom
barn gått i förskolaSvenska studier visar har har mindre riskatt som

för sociala problem. Förskolanpsykiska och förbättrar barnenssenare
förutsättningar för kunskapsutvecklingsociala kompetens, deras och

tillhar viktig pedagogisk uppgift bidra barnens emotionellaatten
utveckling kan kompensera brister i barnens hemmiljö.bra skolaEn
Studier skyddsfaktorer för riskbam visar dessapsykosociala kanattav

skolan tillutveckla positiva relationer i och jämnåriga samtvuxna
krav.uppställdastärka sin självkänsla klara Effektiva anti-attgenom

mobbningsprogram viktiga hälsofrämjande insatser. För närvarandeär
med undervisning i livskrmskappågår dessutom försök på grundskole-

gymnasienivåf hälsofrämjandeoch policyprogram för skolor harEtt
utarbetats inom och i Sverige nationelltWHO har medett program

Folkhälsoinstitutet.inriktning utvecklatssamma av
bostadspolitikHälsan kan påverkas motverkargenom en som segre-

Stödjandegation och utvecklar boendeinflytande. miljöer utveck-som
viktlas tillsammans med de boende med avseende på ökadeär storav

boendeområdet7° kankontakter och trivsel i och på sikt leda till förbätt-
rad hälsa.

utveckling med inriktning på arbetsmiljöfrågorForskning och välär
förankrade i Arbetsorganisation och psykosociala faktorerSverige. har

1970-taletfått ökad uppmärksamhet. Under introducerades krav-
kontroll-modellen vidgades till krav-kontroll-stöd-senaresom
modellen hög psykisk belastningHuvudtanken sjukdoms-är äratt
alstrande samtidigt föreligger lågt beslutsutrymme eller dåligtdetom

godastöd. Omvänt visar modellen bra stöd och kontrollmöj ligheter iatt
arbetet och högre välbefinnande. förleder till mindre Insatser attstress

betydelsefullt,motverka på arbetsplatser vilketnegativ är ytter-stress

66Bremberg 1998.S. a. a.
67 the odds. High risk children fromWerner Smith OvercomingE. R. S.
birth Comell Universityadulthood Ithaca, N.Y. Press 1992.to
6 World Health Organization. Life Skills Education Schools. Division ofin
Mental Health, MNH/PSF/7;1993.Geneva.
69 samlatFolkhälsoinstitutet. Hälsojiämjande skola. förEtt visionengrepp om

för hälsa. Stockholm. Folkhälsoinstitutetskolan stödjande miljö 1997.som en
7° Arbetsboksmetoden förLundgren instrument utveckling stödjandeS. som av

tidskriftboendemiljö. Socialmedicinsk l998;3: 124-28.
7 job latitudeKarasek Job demands, decision and mental strain:R. A.
Implications for redesign. Adm 1979;24:285-307.job Sci Quart
72 Healthy work. Stress, productivitv, ana theKarasek Theorell T.R. A,

York. Basic Books,of working life. New 1990.reconstruction
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ligare utvecklas arbetslivsfaktorer.i kapitlet skapa hälso-syfteI attom
främjande arbetsplatser ñnns inom EU projekt Workplace Healthett
Promotion där Arbetslivsinstitutet har fått uppdraget Sverigesatt vara
nationella centrum.

Fritids- och kulturverksamhet rekreation och psykisk stimulans,ger
kanoch tjäna buffert mellan och olika sjukdomssymtom.stresssom en

Ideella inom idrott,organisationer kultur och folkbildning gör stora
insatser hälsofrämjande karaktär inom barn-, ungdoms- äldre-ochav
verksamhet. människorMånga står emellertid utanför kulturlivet. En
intressant kultur- och hälsosatsning har påbörjats i med inrikt-Norge

ktmskap.ning olika metoder kan erfarenhet ochatt prova som ge ny
Försöksverksamheten vänder sig till äldre människor isoleradeärsom
och till muskel-människor med och skelettbesvär psykiskasamt
problem.

Förebyggande arbetet och behandling psykisk sjukdom hos barnav
och ungdomar

Behandling ochinom bam- ungdomspsykiatrin med familjeterapi, för-
äldrastöd och individualterapi kan preventiv insats samtidigtvara en

det behandlande insats. kan familjeterapiDessutomärsom en vara en
familjen."preventiv insats för de friska syskon finns i fångaAttsom

barn, finns i miljö präglad anhopning riskfaktorer,upp som en enav av
viktigt förebyggande arbete kan utföras på mödra- och bar-är ett som

skolan.navârdscentraler förskolani respektive Svårigheten ärsamt
oftast inte identifiera barn,dessa få familjernaatt attutan att acceptera

söka hjälp för problemen.att
Information skadorna med rökning, alkohol, narkotika, ochom psy-

kofarmakakonsumtion under graviditeten påverkans-är en annan
möjlighet. Mödravårdscentralema kan, med de enhetergemensamt som
behandlar alkohol- och narkotikaproblem hos kvinnor, stöd underge
graviditeten. Stöd kan också till kvinnor med pågående psykiskages

73Norsk kulturråd helsedepartementet.Sosial- Med helse håndeniog og
kultur taket. Norsk kulturrådpå Sosial- helse-Presentasjon av og og
departementets forsøksvirksomhet kultur helse. Oslo. Nils Schriver ASom og
1998.
74Gustafsson Karlsson, Siblings familyEngqvist, M-L, B. in therapy.P. A,
Journal 1995;173:317-327.of family therapy
75Sydsjö Wadsby Svedin, c. G. till psykosociala riskmödrar.G, M, Barn

.Stockholm. Rädda 1995.Rapport Barnen
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graviditetenunder svår-psykofarmakamedicineringsjukdomar,där är
6skött.

nyföddatill sitt barnsvårigheter knytaharFöräldrar stora att ansom
spädbams-remitteras till depsykiska problem ochofta djupgåendehar

anslutning många1990-talet i tillutvecklats underverksamheter som
mellanmödra-barnrelationen samspeletSåvälöppenvårdsenheter. som

bearbetas.sociala nätverk Barna-till familjensmakarna och relationen
samtligaställning eftersom de nårbetydelsefullvårdscentralema har en

betydelsestödfrmlction medharspädbarnsföräldrar. De även storen
På börjatharbarnavårdscentralervissaunder spädbamsåret. attman

efter förlossningen ochdepressionkvinnor medsystematiskt fånga upp
stöd."psykosocialtintensifieraterbjuda ett

finnsmed alkoholproblemföräldrartillbarnGruppbehandling av
förminskar riskenungdomspsykiatrin ochbarn- ochinom att ung-

narkotika." enstakaalkohol eller Imissbrukaskall börjadomar själva
för-få kristerapi, dåför familjenmöjlighetfinns ocksålän att aven

självmord. lättbegått Barnsjälvmordsförsök elleräldrarna gjort tarett
självmordsförsök/självmord och detföräldersförpå sig ansvaret en

självmords-självi livetbarnetrisk förfinns ökad gör ettatt senare
gjort det.anförvantförsök näraom en

dyslexi förebyggaoch kankartläggning ADHD, DAMPTidig av
leder till adekvatautredningenskolarbetetmisslyckanden i attom

tidigt.7°° kan dåpsykiatriskasekundäratillförs barnet symtomresurser
språkliga hinderförskolebarn medUppföljningsstudierförebyggas. av

andra kogni-och språksvårigheter,kvarstående läs- ävenvisar på men
skolåldem. mobbningsoffer iOmhändertagandesvårigheter itiva av

problem.långvariga psykiskaförebyggaskolan kansamarbete med
beteende riskerardys-socialtbegynnandePojkar visar tidigt attettsom

ochidentifieramissbruk.kriminalitet och Atti tonåren utveckla
medverksamhetförebyggandeviktigdärförbehandla dem är avse-en

76 mellanSamverkansprojelaBörjesson K.StrindlundBågedahl MonsenM,
med småstördapsykisktrörandeSVSOpsykiatrin, och MVCBVC i mammor

Huddinge sjukhus 1995.Psykiatri,förDivisionenbarn. enheten,FoUU
77 University 1996.avh. GöteborgAkadWickberg Postnatal Depression.B.
78 Rolling GroupNilsson G.M,G,Gustafsson Anlén A-S, LanneströmP.A,

Psychiatry 1995 ;49:209-215.alcoholics. Nord Jfor children oftherapy
79 oacceptabeltställs ofta EnDyslexidiagnosFöhrer Johnsen U-B. sent.U,

1997;94:1024-26.Läkartidningenskolelever.studieretrospektiv 102av
s° Aktuellt dokumentDAMP/ADHD.enighetGillberg NordiskC. samman-om

1999;96;3330-31.Läkartidningendagens kunskap.fattar
s disorders: 10with languagePreschoolersNation E.Aram D. M, years

1984;272:232-4.later. Speech ResJ Hear
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asocialitet.ende på ungdomsvâld och Bland tonårsflickor är ätstör-
ningar ofta Olika behandlingsprogramproblem. kan aktuellaett vara
beroende på det individuellaorsakerna i fallet. Mycket goda behand-
lingsresultat har kunnat påvisas med familjeterapi och majoriteten av

helt.dem tidigt behandlas tillfrisknar Behandling barnsom av som
för misshandel och sexuella kan betraktasutsatts övergrepp som en

behandlande såväl förebyggande insats. Risken för dessa skallattsom
bli förövare de inte fått behandling förär storsom vuxna om egna
traumata.

behandlingFörebyggande och psykisk sjukdom hosav vuxna

När det gäller schizofreni sannolikt den viktigaste biologiskaär risk-
faktorn genetisk Om det finns genetisk belastning hosnatur. ettav en
barn, kan emellertid i välfungerande familj påtagligt minskauppväxt en

schizofreni.risken barnet insjuknar i Barn till schizofrenaatt senare
föräldrar högriskgrupp kan följas och stödjas förär attsom en upp
därigenom minska förrisken insjuknande. Störningar under graviditet
och förlossning betydligt vanligare hos mödrar barnär vars senare
utvecklar schizofreni. indikerar viktenDetta omsorgsfulltettav
omhändertagande mödrar under graviditeten och undvikandeav av
förlossningskomplikationer. Behandlingen schizofreni och andraav

år.psykotiska tillstånd har förändrats påtagligt under Genomsenare
tidigt identifiera problemet och behandlingsåtgärderinatt såvälsätta av

farmakologisk, psykoterapeutisk social kan förebygganatur,som man
psykosutveckling eller i varje fall mildra konsekvenserna.en
Olika riskfaktorer har associerats med depressiva tillstånd, bland

ärftliga faktorer. Tidpunkten sjukdomsdebuten,för förloppetannat i
depressionen resultaten självhjälpsåtgärder insattoch behand-samt av
ling påverkas dock den psykosociala fysiskaoch miljön. Personerav

genetiskt predisponerade för depression behöverär inte utvecklasom
depression, de lever i miljöer dem möjlighet hanteraatten om som ger

den psykosociala Om familjens psykiska socialaoch välbe-stressen.

82Zigler Taussig Black Early ChildhoodK. Intervention. A Promising
Preventative for Juvenile Delinquency. PsjychologistAm 1992;47, 8:997-1006.
33Dare Eisler Russel G, Szmukler clinicalG. The and theoretical impact
of controlled trial of therapyfamily in anorexia Journal of Maritaa nervosa.
and Family Therapy 1:39-57.l990;l6,

Cicchetti D. al. 1995.et a. a.
85Ottosson J-O. 1995. a. a.
6 Cullberg Psykospatienter hjälps till bättre Fallskärm" för första-prognos.
gångsinsjuknande. Läkartidningen 1996;93:3992-98.
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detkompenserasotillfredsställande, dettafinnande kanär genom
utanför skolan.förskolan/skolan ellersociala inätverket

mobbning,relationsproblem, arbetslöshet,separation,Förluster,
hopplös-hjälplöshet ochupplevelselivshändelser ochtraumatiska av

meddepressionsutveckling. dennaDepressionhet, förpredisponerar
psykoterapi, farmaka ochkombinationbakgrund viakan påverkas aven

harpatient i primärvårdenfjärdepsykosocialt stöd. Endast somvar
emellertid. eftersomoroandedepression identifieras Detta män-är

såväl somatiskauppvisar överdödlighet iniskor depressionmed svår en
självmordfs insattidentifikation och tidigtTidigsjukdomar isom

längd risken för åter-såväl sjukdomstidensbehandling kan minska som
fall.

väsentligenfortfarandeångesttillståndFörebyggandet är out-ettav
bety-genetiska faktorerdock härforskat område. finnsDet även av

blivit effektivare, detångesttillstånd hardelse. Behandlingen menav
inominom primärvården ochutbildningsinsatserkrävs ävenstora psy-

stårbehandlingsmöj ligheterutnyttja dekiatrin för på bästa sättatt som
psykoterapeutiskt.psykofarmakologiskttill buds, såväl som

olika samhällsområden kanför inomklara beläggfinnsDet att man
alkohol och narkotika. Behand-missbrukförebygga uppkomsten avav

miss-den in tidigt ieffektlingen missbruk har sättsstörst enomav
inom pri-alkoholIdentifikation högkonsumenterbrukskarriär. avav

behandling i studier visats haharmärvården och insatt gynnsamma
missbruk.manifestminskad utvecklingeffekter gällervad aven

.Självmordsprevention

länder för minska antaletföreligger isystematiskt arbete mångaEtt att
bred folkhälso-beteende.självdestruktivt Ensjälvmord och reducera

tvärsektoriellkrävs. utprägladpsykosocial Envetenskaplig och ansats
suicid-nätverk förregionala Centrumtillämpas i deansats somsex

självmordför förebyggainitierade år 1997forskning preventionoch att

87 Ångest primärvården. Endastproblem idepression doltBodlund ochO. vart
l997;94:4612-18.Läkartidningenfjärde fall identifieras.

8 Läkemedelsverket 1995;fråndepression. InformationFarmakoterapi vid
5:309-382.
89 longitudinalPopulation-basedAntidepressant-treatedBingefors K. patients.

of Uppsalacomprehensive summariesmedicine.studies. Faculty of
university.dissertations, Uppsalavol 609.

°° FörlagStockholm.Socialmedicinsk alkoholvård. KommentusAndréasson
1995.
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och självmordsförsök Sverige.i Det förnationella själv-programmet
mordsprevention i dessa nätverk till lokala förutsättningar.anpassas

Den kommunikationenömsesidiga mellan den självmordsnära indi-
viden och dennes omgivning avgörande betydelse. frånGensvarär av
medmänniskor professionellaoch i samhället närvarosamtgrupper av
strukturer i samhället uppmärksammar budskapen i den suicidalasom
kommunikationen viktig. Finns det beredskap påbörja dialogär att en

kan möjliggöra för den självmordsnära återupptäckaattsom personen
avklinga.och utveckla sin kanstyrka, så den suicidalaegen processen

Ofullständig forskningsbehovkunskap och

Traditionell forskning riskfaktorer har på tid kompletteratsom senare
med intresse för faktorer skyddar och bevarar människorsett som
hälsa. Ytterligare forskning och praktiskt utvecklingsarbete inom folk-
hälsoområdet emellertid förbehövs definiera olika faktorer haratt som

positiv inverkan hälsan.påen
Ett angeläget område forskning samverkan mellanannat är om

genetiska och psykosociala faktorer vid depression, deras uppkomst
och förlopp forskning utvärderar psykosociala, samtalstera-samt som
peutiska och andra medicinskaicke åtgärders effektivitet vid behand-
ling depression.av

behövsDet också förbättrad kunskap befolkningens psykiskaom
hälsa. dettaFör ändamål behöver utvecklas såväl centraltett system

regionalt för återkommande mätningar bams och ungdomarssom av
psykiska hälsa.samt vuxnas

9 Nationella rådet för självmordsprevention. Stöd självmordrhiseri natio--
nellt för utveckling självmordsprevention. Stockholm. Social-program av
styrelsen, Folkhälsoinstitutet Centrum för suicidforskning och prevention
1995.
92Wolk-Wasserman Suicidal ofD. communication attempting suicidepersons
and of signiñcant others. Acta Psychiatr Scand 1986;73:481-99.responses
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mål strategierBefintliga och10.2.3

århundradetWHO:s mål 21:aför det

förbättringdet sjätte måletomfattarhälsomål för EuropaAv WHO:s 21
hälsan. ochframgår prevalensenDetden mentala att avav

människor börreduceras ochpsykisk sjukdom skallriskfaktorer för att
Själv-stressfulla livssituationer.hanterafå ökad förmåga atten

minst tredjedel. Blandreduceras medmordsfrekvensen skall stra-en
börpsykiska hälsan diskuterasdentegiema betonas öppetatt mer

helaenskilda individersden. Såvälistället för tabubeläggaatt som
psykiska problem ochidentifiera och hanteraförmågasamhällets att

ökadlivssituationer föreslås utvecklasstressfullaandra genom
särskildai skolan. Viktenlivskunskapsträninginformation och av

skapar känslaarbetsmiljöerboende ochför avsom enprogram
stödjande sociala relationerömsesidigtbyggersammanhang och upp

hälsan betonas. Vidarerisker förArbetslöshetensunderstryks. sägs att
vårdpersonal utbildas i tidig upptäcktminskassjälvmordstalen kan om

depression.behandlingoch av

och handlingsprogramNationella utredningar

i svensk hälsopolitik visardecenniers utredningargranskningEn treav
process. humanistiskaSamhällsvillkor,framåtsträvandestegvispå en

betydelse hälsanutvecklingspsykologiska perspektiv förvärden och av
Föreslagna insatserhälsopolitiskai dennatydliggörs alltmer process.

vilket haft betydelse förökad forskning,inriktade påhar ofta varit stor
strukturellaförslag dominerarBland övrigafå aktuell kunskap.att

boendemiljön, arbetsmark-segregationen iminskainsatser i syfte att
upprättandetstödjande miljöer ochskapandetåtgärder,nadspolitiska av

nätverk.socialaeller stärkandet av
angreppsområdenhuvudsaktid har iUnder avgränsats närtresenare

arbete/sys-socialt nätverk,hälsofrämjande åtgärder:det gäller
finnsdessa områdensammanhang. Förselsättning upplevelsesamt av

underlag. Vidare möjligheternavetenskapligaunderbyggdaväl är att
förslag åter-befolkningen goda. Mångaförändringar iskapa positiva

undantag,fråga med vissaoch relevantkommer i utredningarna är,en
kimskapen. svåraden samlade Dettill sighuruvida samhället ärtar

93 health all policy for theHealth the forOrganization. 21World Health -
Copenhagen 1998.for the 21st21WHO European Region century.targets-94 hälsa. 1999.Arbetsgruppen för psykisk a. a.

95 1992.Konarski K. a. a.
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oftast inte vad böratt göras, konkretisera kunskapenutan iattange som
praktiken.

Nationellt för självmordspreventionprogram

Ett nationellt råd för självmordsprevention har tillsatts Socialstyrel-av
och Folkhälsoinstitutet i samarbete med Centrum för suicidforsk-sen

prevention.ning och Målen för verksamheten följande:är l att var-
aktigt minska antalet självmordsförsök, 2 därutöver så långtatt möjligt
undanröja omständigheter kan leda till barn och sittattsom tarunga
liv, 3 tidigt upptäcka och försökaatt bryta stigande trender själv-av
mord och självmordsförsök i ochutsatta 4 öka den all-attgrupper,

kunskapsnivånmänna självmord, så mänsklig gemenskap ochattom
samhälleliga åtgärder blir stöd för människorett med självmordstankar
eller med erfarenhet närståendes självmord/självmordsförsök. Pro-av

omfattar allmän självmordsprevention,grammet dvs. psykologiska,
pedagogiska och sociala hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.
Det omfattar vidare indirekt självmordsprevention, vilket innebär
identifikation och behandling sjukdomar och sociala problem inomav
riskgrupper och vid risksituationer. Därtill omfattar direktprogrammet
självmordsprevention riktad självmordsprocessen, dvs.mot själv-
mordstankar, självmordsförsök och självmord.

Folkhälsoprogram i landstingen

En inventering landstingens folkhälsoprogram visar såvälav att över-
gripande insatser lokalt förankrade förekommer.verksamhetersom
Insatserna har karaktären forsknings- och utvecklingsprojektav samt
utbildnings- och interventionsinsatser. Betoningen i liggerprogrammen
på förebyggande och behandlande insatser. På initiativ från fyra lands-
ting har nationellt nätverk bildatsett för främjandet psykisk hälsaav
och förebyggandet psykosocialt betingad ohälsa.av

När det gäller hälsofrämjande insatser betonas i folkhälsoprogram-
betydelsen stödjande miljöer, delaktighet och samverkan.men Detav

finns även exempel där målsättningarna handlar bidra tillattom
meningsfull sysselsättning och social gemenskap. förebyggandeDet
perspektivet domineras insatser med inriktning på suicidprevention.av
Inom området psykiatrisk prevention prioriteras insatser i form stödav
till barn till föräldrar med psykisk ohälsa, psykiatrisk och psykosocial

96Nationella rådet för självmordsprevention. 1995. a. a.97Arbetsgruppen m: psykisk hälsa. 1999. a. a.

.
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och samverkansinsatser. Detutbildningvârdkedjorkompetens i samt
inriktningar. landstingFleraolikaperspektivet innefattarbehandlande
psykisk sjukdom in-tidig upptäcktbetonar betydelsen genomavav

mellanprimärvården och samverkanpsykiatriverksamhet itegrering av
insatser kanBland övrigavårdgrannar.och nämnasolika verksamheter

suicid-för anhöriga, förvårdprogrampsykoser,tidig intervention av
depression.medför patienterochnära personer
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ochMål strategier10.2.4

Mål

hälsan hos barn och ungdomar skall förbättrasDen psykiska

känslomässiga utveckling skall betonas föräldrautbild-iBarns0
insatser erbjudas inomningen stödjande bör mödrahälsovårdoch

och barnhälsovård.
öka för nå föräldrar mödrahälso-Insatsema skall viaatt utsatta0

barnhälsovård.vård och
skall öka bamhälsovården.Den psykosociala kompetensen inom0

fritidsbehov skall stimuleraslek- och i förskolan/skolan.Barns0
stimuleraSkolan förskolan skall försöka föräldrar medoch0 svaga

sig i förskolan och skolan.attresurser engagera
och ungdomars ochfokus skall riktas på barns socialaMer0 emo-

tionella mognad i förskolan och skolan.
ha tillgång till ungdomsmottagningar med högUngdomar skall0

psykosocial kompetens.

psykiska hälsan hos skall förbättrasDen vuxna

skall utvecklas med socialHälsofrämjande miljöer inriktning på0
gemenskap.

skall utvecklas den psykosocialaArbetslivet så arbetsmiljönatt0
främjas.

i förstahjälpför utbildning emotionell vid psykosocialaFormer0
utvecklas.kriser skall

stöd bör införas på riskarbetsplatser.Ett organiserat
förstärkas.Företagshälsovården bör

bör utvecklas.Stöd till anhöriga i vården
älvhj älpsgrupper bör öka.Stödet till

psykosociala orienteringen bör öka inom äldreomsorgen.Den
förebyggas.Alkoholmissbruk bör
bör i högre utsträckningDepressiva tillstånd uppmärksammas

och förebyggas.
Psykologisk psykosocial kompetens inom primärvården böroch0
öka.

skall förekommaPsykiskt och fysiskt våld inte

former våldNolltolerans alla såväl psykiskt fysisktmot0 av som
och alla former trakasserier skall skapas i samhället.av
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.Självmord och självmordsförsök minskaskall

Tvärsektoriella älvmordspreventiva insatser skall öka.
risksituationerRiskfaktorer och bör förebyggas.

Stödjande insatser riskgrupper skall öka.gentemot

Inledande synpunkter

Folkhälsoarbete tidigare frånkan utgå principiellanämnts tresom per-
spektiv förebyggande ochhälsofrämjande, behandlande. Det är spe-
ciellt förutsättningar särskilt värda utveckla inomärtre attsom ramen
för hälsofrämjande perspektiv: förmågan och möjligheten älska,ett att

93leka skall uppfattas i vidoch arbeta. mening för bringaBegreppen att
förståelse för nödvändigheten brett det gällersynsätt närett attav

människorsskapa förutsättningar för hälsa. älska innefattar möjlig-Att
het till känslomässig mognad och skapande och upprätthållande av
djupa, och nätverk, vilketmänskliga relationer sociala inbegriperäven

andraoch omtanke människor. Genom stimulera denattomsorg om
känslomässiga utvecklingen får människor bättre förmåga fattaatten
rationella bearbeta integrerabeslut och känslor.starka Detsamt att
innebär bättre möjlighet hantera konflikt- och krissituationer ochatt
andra stressfaktorer. Med leken märmiskans behov utlevelse,avses av
känslomässigt och möjligheten få uttrycka sinaattengagemang
känslor. Leken uttryck för människors lust och kreativitet, därär ett
fantasi personliga intressen fåroch I leken imymsutrymme. män-
niskans meningsfullhetbehov och delaktig i socialtatt ettav vara

och kultur fritidsverksamhetsammanhang, idrott ellersom annan som
stimulans och livskvalitet. Leken har avgörande betydelse förger en

barns mognad den installerar barnet i den världattgenom vuxnes
imitation förmågan samarbeteoch till och ömsesidighet.tränargenom

Genom leken kan barnet bemästra stressituationer samtidigt lekensom
skapar insikt och självförtroende. Leken stimulerar barns motorikäven
och koncentrationsfönnåga. Med arbete individen någotnär göravses

har innefattarnågon behov och möjlighet för varjesom annan av, en
människa efter sin förmåga bidra till sin sin familjsoch för-att egen
sörjning. god arbetsmiljö förutsätter inte bara olika hälsoriskerEn äratt
eliminerade, hälsa och välbefinnande främjas.ävenutan att

de mål föreslås kommittén fasta på det hälsofrämjande ochI tarsom
förebyggande perspektivet. behandlande perspektivet ingår inte iDet
kommitténs uppdrag och därför intetas upp.

98Arbetsgruppen för psykisk hälsa. 1999. a. a.
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Mål, strategier aktöreroch

ochDen psykiska hälsan hos barn ungdomar skall förbättras

Mödra- barnhälsovårdoch

känslomässiga finns i familjen. häl-Grunden till den utvecklingen l ett
det därför nödvändigt definiera vadsoñämjande perspektiv är att som

barnbra uppväxtförhållanden för barn vad bra liv förär ärsamt ettsom
och grundläggande betydelse känslomässigt stabilAv ärvuxna. en
relation under med åtminstone ochuppväxten en vuxen person en

nätverk.stödjande med socialt Behovet utvecklamiljö ett tryggt attav
hälso- och sjukvården harfamiljeperspektivet inom initierats sågenom

viktigt töräldrautbildningenkallade familjecentraler. ocksåDet är att
vidmakthâlls utvecklas. Ansträngningar bör vidare för ioch göras att

fädema i denna verksamhet. Särskildautsträckningstörre engagera
invandrargrupper. betydelsefulltinsatser bör i Det äräven göras att

erbjuds ochföräldrautbildning och stödjande insatser inom mödra-
barnhälsovård barns känslomässiga utveckling.betonarsom

psykosocial problematik och aktiva stödjandeTidig identifiering av
insatser långsiktigt förebyggande effekti barn- och ungdomen ger en
och investering vuxenlivet. därför viktigt denför Det ärär atten psy-

ökar.kosociala kompetensen inom barnhälsovården Vidareutbildning i
arbeta med deprimerade mödrar med kortare samtalsserier böratt upp-

Ökade för föräldrar ochinsatser nå via mödra-muntras. att utsatta
barnhälsovård gäller utvecklingsstörda föräldrar,krävs. Detta t.ex.

sjuka föräldrarmissbrukande och psykiskt mödrar med ätproblem.samt
sig oña undan töräldrautbildning det viktigtdrar ochDessa ärgrupper

iöräldraförmâga.med intensifierade insatser för stärka derasatt

Förskola/skola

i förskolanviktigt god kvalitet och i skolan. För-Det är värnaatt enom
uppväxtmiljö.skolan positivnår alla barn och70 utgörprocent av en

bör föräldrarna arbetslösa ellerBarn få på förskolan även är ärvara om
hemma med viktigt vidareutveckla barns känslomäs-syskon. Det är att

al. 1992.Werner E. et a. a.
wo mother/childWorld Health Organization. Improving interaction to promote
better children. International child developmentpsychosocial development in

Oslo 1997.programmes.
m Arbetsgruppen för psykisk hälsa. 1999. a. a.
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siga färdigheter högrei stimule-grad prioriteraatt momentgenom som
förmåganden känslomässigarar

Alla sigbarn få lära läsa skriva,måste och hardeatt även som spe-
cifika läs- och skrivsvårigheter. Skolan i högrebör utsträckning även
stärka barnens psykosociala kompetens. Träning i dessa färdigheter

skolåren.Life Skills Training bör röd trådsom en genom
Syftet skall lära för sin hälsaungdomar sig ochär att att ta ansvar egen
utveckling tilloch ställning olika livsstilsfrågor. Frågor mobb-ta om
ning, rasism och våld kommer också naturligt in i sådan undervis-en
ning. Elevvården behöver också främst beträffande denupprustas, psy-
kosociala kompetensen, skolrelateradeså psykosociala problem kanatt
hanteras. Skolans bör, förutomelewård tidigt fånga ungdomaratt upp
med hotande social avvikelse, observant då det gälleräven vara mer
ätstörningar och depressioner.

Mot denna bakgrund det väsentligt fokus riktas på barnsär att mer
och ungdomars sociala och emotionella imognad förskola och skola
för vidareutveckla eller kompensera den känslomässiga utveck-att
lingen.

har framhållits lekenSom uttryck för ochlust kreativitetär ettovan
och har betydelse för motorik,bl.a. koncentrationsförmåga och stress-
hantering. därför viktigt förutsättningarDet goda för barns lekär att ge

allmänt och stimulera barns och fiitidsbehovlek- i förskolanattmer
och skolan.

Socialt beteendeutagerande i förskoleåldem medför ökad risk för
asocialt beteende i och bästtonåren, förebyggs tidiga insat-ett genom

förskoleårenwunder Verksamheten bör bygga föräldrasamver-påser
kan med stöd från förskolan bamhälsovården. Speciella insatsersamt
behöver bakgrunddenna för föräldrar medgörasmot att engagera

i förskolan. i invandrartätaBam områden kan t.ex.svaga resurser
behöva språkstimulansspeciell för lära sig det svenska språketatt
innan de börjar Samarbete värdegemenskapskolan. och mellan perso-
nal och föräldrar kan stimuleras utbildnings-genom gemensamma
insatser i form studiebesök och studiedagar kring olika aspekterav av
barns utveckling och behov. På så kan barnen också bemötas påsätt ett
likartat i hem förskola.och isätt

m Konarski känslodifferentiering förK. Betydelsen de existentiella ñågornaav
och för hälsa. Möjligheten experimentelltill undersökning.en

Novakova red. ochV, S. Hälsa existentiella fågor.Rosén A. Synsätt på
hälsa, ohälsa och Iivsñågor. Stockholm. Forskningsrådsnämnden 1995.
m3World LifeHealth Organization. Skills Education Schools. Division ofin
Mental MNH/PSF/7;I993.Health, Geneva.
m Patterson G. FamilyR. Coercive Process. Eugene, Oregon. Castalia
Publishing l982;VolCompany,
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Ungdomsmottagningarna

ungdomsmottagningar psyko-tillgång med högUngdomar skall ha till
ochSverige har låg frekvens tonårsgraviditetersocial kompetens. ton-

ungdomsmottagningar bidrar till.välfungerande Detårsaborter, vilket
finns tillgång till psyko-förutom barnmorskor,viktigt det,är att

handungdomsmottagningama skall kunnalog/kurator för även taatt
Ytterligare personal böridentitetsproblem. manligrelations- ochom

i utsträckning. invandrartätarekryteras för tonårspojkar Inå störreatt
hos beträffandefinnas kulturkompetens personalenområden bör det

Ungdomsmottagning-könsrollsvärderingar.sexuella värderingar och
förskolans elevvârd särskilt fångabör samarbeta med att upparna

sig in i risktagande sexuell aktivitet och alko-ungdomar tidigtsom ger
drogkonsumtion.hol- respektive

skall förbättraspsykiska hälsan hosDen vuxna

Sociala nätverk

välkänd. socialabetydelse för hälsansociala relationernas DetDe är
formella emotio-informella närmiljöernätverket kan via såväl gesom

information och hjälpoch värderingar,nellt stöd, delade intressen att
stöd. Hälsofrämjande miljöerorientera omvärlden materielltsig i samt

gemenskap skall utvecklas. Samhället harmed inriktning socialpå
indivi-påverka den sociala gemenskapen påbegränsade möjligheter att

skapa bättre förutsättningarindirekt bidra tillduell nivå, kan attmen
ske a olika nivåer iför gemenskap. kan påsocial Detta att sam-genom

ochmöjlighet påverka sin livssituationhället människor att egenge
knyta sociala kontakter,människor möjlighetnärmiljö, b attatt ges

stimulerar social förankring och aktivtc de sociala miljöerna ettatt
för brade underlättar människor påsocialt deltagande och d ettatt att

val.°°hälsosamma Konkretkrav ochhantera vardagslivets görasätt att
fysisk planering och byggnationkan detta ske att t.ex. somengenom

Föreningsliv och folkbildningkontakttillfállenskapar uppmuntras. ger
kunskap och inte minstaktiviteter, ökadrika möjligheter tilläven

mötesplatser förockså betydelsefullt skapasocial Det är attsamvaro.
stöd och föräldrarutveckling.

1 1979, 1988, Orth-Gomér al.Berkman al. s. K.Hanson B.L. F. etet
1983, al. 1985.1987, al. CohenBroadhead W. E. etet a.a.

m6 relationer. Sociala relationer. Underlagsrapport tillArbetsgruppen Sociala
Nationella folkhälsokommitténNationella folkhälsokommittén. Stockholm.

1999.
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Arbetsliv

ÅtgärderArbetslösheten de folkhälsoproblemen. förutgör ett storaav
stimulera sysselsättningen därför primär betydelse, vilketatt är av mer

ingående diskuteras i avsnitt 4.2. Arbetslösheten har konsekvenseräven
för dem har arbete. Arbetarskyddsstyrelsens arbetsmiljöunder-som
sökningar visar arbetstakten ökar och förändringar i arbetet skeratt att
allt fortare. 40 kan inte kopplaDrygt tankarna från jobbetprocent av

de lediga och 16 har sömnsvårigheter på grundnär är arbe-procent av
°7 Möjligheten kunnaälv arbetssituationenpåverka viktigtet. att är en

faktor ifrånutgår där människan delaktig och med-synsättett ärsom
Arbetslivetskapande istället för viljelöst offer för påverkan. skallett

utvecklas så den psykosociala miljön främjas, vilket primäratt är av
betydelse för skapa tillåtande utvecklandeoch arbetsklimat. Avatt ett
betydelse Ökade möjligheter till förkortad arbetstidär även så att
föräldrar kan tillsammans med sina barn rikligaså attvara mer
tillfällen till känslomässiggod utveckling grundläggs.

yrke.Vissa kritiska händelser förtypiska visst kanär Detett
gälla särskilt omfattande katastrofer brandmän och poliser yrkes-som
mässigt måste arbeta med. viktigtDet därför organiserat stödär att
införs på riskarbetsplatser. I de flesta fall räcker organiserat kamrat-ett
stöd, professionellt stöd bör tillgängligt.även görasmen

Kartläggningar arbetsmiljön för alla anställda med avseende påav
krav, kontroll och stöd viktigt för insatser med syfte förbättraär denatt

anställdapsykiska hälsan hos de därförDet angeläget förstärkaär att
företagshälsovården så kartläggning och intervention kan ske medatt
avseende på den psykosociala arbetsmiljön.

älvhjälpsgrupper

Självhjälpsgrupper fyller viktig uppgift i samhället och kom-är etten
plement till professionellt stöd. I Sverige finns så länge relativt fåän
självhjälpsgrupper. därför betydelsefulltDet stödet till själv-är att
hjälpsgrupper ökar. Psykiatrin når dessutom inte alla anhöriga till

m Statistiska centralbyrån. Arbetsmiljön Statistiska1995. meddelanden. Serie
Arbetsmarknad AM 68 SM 9601. Stockhohn. Statistiska centralbyrån
Arbetarskyddsstyrelsen 1996.
m Theorell JodkoLeymarm H, KonarskiM, K, Norbeck H. E. Person
under train incidents from the Subway drivers point of view prospectivea-
l-yearfollow-up study: design,the and medical and psychiatric data. Soc Sci
Med Vol1994; 383:471-75.
m9Karasek al. 1990.R. A. et a. a.
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hjälp bearbetafå och hanterapatienter psykiska störningar.med Att att
till med all-anhörig människaden hamnar ikrissituation enman som

också ske olika intres-viktigt och kanvarlig störningpsykisk är genom
seorganisationer.

Äldreomsorg

tillbidragande orsakäldreisolering blandEnsamhet och social är en
besvär oriente-den psykosocialadärför viktigtpsykiska Det att

känslomässigtökar med bättre utvecklatringen inom äldreomsorgen ett
viktigt ställs krav påliv. dettill aktivt Detstöd och stimulans är attett

bostads-möjligheter till service,aktivt informerasocialtjänsten att om
aktiviteter. kapitelstöd och olika I llsocialtanpassning tarsaint som

i avsnitt 11.3.behandlas äldremålgrupperupp

och övriga aktörerSjukvård, socialtjänst

belast-utsträckning i hemmen ochalltvårdas iLångvarigt sjuka större
medAnhöriga till patienterÖkar kontinuerligt.ningen anhörigapå de

Vård-sjukdomar har svår situation.livshotandekroniska ellersvåra en
stödjatill del outnyttjade,möjligheter,personal har är attstorsom

Internationell forskning harlivskris.och efter sådananhöriga under en
utmattningpå fysiologisksjuka har teckentill svårtvisat anhörigaatt

studie iimmunñmktion. kontrolleradstörd Enibl.a. resulterande
för anhöriga iför ökat deltagandeStockholm har visat ettatt program

bit-och minskaddepressionstendenstill minskadcancervården leder
under året efter patienternashos de anhörigacancervårdenterhet mot

frånfálle. till anhörigastödSjukvården bör därför attuppmuntras ge
patienter.till långvarigt sjukasvårt

Ökad skullei primärvårdenpsykosocial kompetenspsykologisk och
adekvata insat-tidigatill handledninginnebära ökade möjligheter samt

Studierpsykosomatiska besvär.psykiska ochför patienter medser
identifierasproblem intemed psykiskapatientervisar att stor gruppen

m psykisk ohälsa. UnderlagförebyggaSocialstyrelsen redovisar 1988:8. Att
Stockholm. Socialstyrelsen 1988.handlingsprogram.till hälsopolitiskt

"l of psychological infollow-upTheorell AHäggmark Bachner K, T. state
Effects ofalter the patients death.relatives of patients anone yearcancer

;306:677-84.Oncologica 1991activation Actaprogramme.
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primärvården.i föreligger därmedDet fara för patientgruppensatten
förvärras.psykiska tillstånd kan

Alkoholmissbruk förebyggas.bör viktigtDet ökade insatserär att
för förebygga och tidigtgörs upptäcka alkoholmissbruk föratt att

undvika missbruk.manifest Högkonsumenter alkohol kanett tidigtav
identifieras primärvården.och behandlas, framför allt inom För att
skapa bättre förutsättningar för detta krävs fortbildningsinsatser gente-

primärvård och socialtjänst.mot
Depressiva tillstånd bör förebyggas i ökad utsträckning. Med anled-

incidensenning den ökande det särskilt angeläget depressivaär attav
tillstånd i högre utsträckning förebyggs och upptäcks på tidigtett sta-
dium. kanDet ske kunskap sprids de psykosociala villko-attgenom om

betydelse det psykologiska och medicinska omhändertagan-samtrens
dets roll för förebygga olika depression. Kunskaperatt börtyper av

spridas olikaäven depressioner, orsaker, självhjälpsåtgär-typerom av
der och olika psykologiska medicinska behandlingsmetoder.samt
Kampanjer riktade till befolkningen har gjorts i andra länder med gott

Ökadresultat fortbildning depressiva tillstånd har också godom
effekt Kontinuerlig och utbildning kan initieras ochgemensam
genomföras i samverkan mellan primärvården, kommunal vård och
psykiatrin. Särskild betoning bör läggas på diagnostik depressionerav
hos ungdomar, och äldre.mänvuxna

Former för utbildning i emotionell förstahjälp vid psykosociala kri-
bör utvecklas. kan skeDetta på liknande människor utbil-sättser som

das i första hjälpen vid kroppsskada. arbeteDetta bör utvecklas genom
skapandet särskilda kriscentra, friståendehelst från sjukvården,av

stödjer hälsan initierar och stöd till självhjälpsgiupper.samtsom ger

Psykiskt och zj/siskt skallvåld förekommainte

Nolltolerans beträffande såväl psykiskt fysiskt våld och trakas-som
serier skall skapas i samhället. Målet bygger på humanistisk ochen
demokratisk grund, innefattande respekt för och solidaritet med andra
fritt från repressivitet. Antalet anmälda brott liv och hälsa harmot sex-

Z Hansson 1990.L. al.et a. a.
"3 Goldberg D. Reasons for misdiagnosis. Sartorius,In: al.N. Psychologicalet
disorder.: general medicalin Hogrefe Huber Publisherssettings. 1990.
4 Andréasson s. 1995. a. a.
5 Arbetsgruppen för psykisk hälsa. Bilaga 1999B. a. a.
á Rutz W, Knorring Wålinder Evaluation of educationalvon an program
for general practitioners given by the Swedish PTD Committe long tenn-
effects. Acta Psychiatr Scand 1992;85:83-88.
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1950-talet. avlider drygtVarje årbörjandubblats sedan av
dagligenvårdasgenomsnittvåldsbrott iföljd och130 till avpersoner

våldarbetamisshandel.för Attsjukhus8-9 på mot etturpersoner
för-tvärsektoriellttvärvetenskaplig ochfolkhälsoperspektiv kräver ett

Ökad nödvändig.våld Detinformationsverksamhet ärfarande. om
ske via hälsorådviktigt och kanarbetetförebyggandelokalt är genom

företag.organisationer ochmyndigheter,olikasamverkan mellan
skolanskallfr.o.m. år 1998gällerskollageniden ändringGenom som

mobbningbehandlingkränkande såsomalla formeraktivt motverka av
beteenden. bety-åtgärd detkonkretSomrasistiska äroch storaven

utveck-antimobbningsprogramochkamratstödjarverksamhetdelse att
las inom skolan.

ökatunder år harbarn 15sexuellaAnmälningar övergrepp motom
till drygt 3 000.uppgickantalet anmälda brottdåfram till år 1993,

1997.1anmälda brott årminskat till 500antalet 2Därefter har ca
barn.vad gäller sexuellaMörkertalet övergrepp motär avsevärt

konventionsstatemabarnkonventionen åläggeri attArtikel 34
sexuellasexuellt utnyttjande ochformerallaskydda barnet mot av
effektivtmånga gångerochsaknar barndetta ettTrotsövergrepp. unga

också iinträffar desexuella ärskydd När övergreppövergrepp.mot
bevisa.många fall svåra att

psykiskaenligt studierfårsexuellaförBam övergrepputsättssom
livet. bamsexuellaförhindraproblem i För övergrepp motattsenare

meningfrågan enligt vårbörpsykiska problemframtidaoch förebygga
barn måsteSexualbrotthälsoperspektiv.förebyggandebelysas i mot

förbarnrisken förminskaminska drastiskt. utsätts övergreppFör attatt
föreslagitBarnombudsmannenoch skolan harförskolani exempelvis

förbjuds arbeta ibarnför sexualbrottdömda attmotäratt personer som
Även vidtas.åtgärder behöverandraochbarnverksamheter med unga.

erbjudasoch ungdommed bamarbetarpersonalExempelvis bör som
observanta.blikunnautbildning området förinom att mer

uppmärk-1980-talet alltmerhar sedantrakasserierMobbning och
beräknasSverige 3,5arbetsmiljöproblem. I procentsammats ett avsom

m beskrivningvåldfolkhälsoperspekriv på En1995:45. EttFolkhälsoinstitutet
Folkhälso-Stockholm.arbetetvåldsförebyggande Sverige.ivåldet och detav

institutet 1995.
"s Definitioner och förekomst,barn,SexuellaSvedin C-G, övergrepp mot

Socialstyrelsen 1999.KUB-projektet 1999:4,Underlagsrapport,
9 Herbison G P.sAnderson c, Romans E,Martin JMuller Jp

Journal ofLife. Britishin AdultMental healthAbuse andChildhood Sexual
Psychiatry l-732.1993:163 ;72
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den mobbningarbetande befolkningen för Detutsattavara upp-
skattas 100-300 årligen suiciderar på grund förhållan-att personer av
den på arbetsplatsen. Dessutom föreligger antal suicidförsökett stort

följd bristande psykosocial arbetsmiljö. Sarmolikt det arbets-ärsom av
situationen och organisationen arbetet den primärautgörav som orsa-
ken till arbetskonflikter. För konflikt skall få positiv lösningatt en en
krävs tidiga insatser i kombination med kimskaper konflikthante-om
ring. Ansvaret för hantera problemet i hög grad arbetsled-att är en
ningsñâga. Yrkesinspektionen kan förelägga arbetsgivaren åtgärdaatt

betydelsefulltproblemen. Det det finns rutiner förär tidigt fångaatt att
signaler mobbning och åtgärder vidtas. Felaktigattupp om

handläggning fall oña orsaken till utslagning.ett är Arbetsplatserav
uppmärksammar mobbningsproblem och tillämparsom ett program

uppnår oftast goda resultat.

.Självmord och .självmordsförsök skall minska

För varaktigt minska antalet självmord och självmordsförsökatt i Sve-
rige det viktigt det älvmordspreventivaär arbetet förstärks.att En för-
stärkning detta arbete ligger i linje med riksdagens beslut år 1993av

inrättande nationellt för självmordsforskningett vidcentrumom av
Institutet för psykosocial medicin IPM. Arbetet med självmordspre-
vention behöver målmedvetet utåtriktat och processinriktat medvara
ambitionen involvera och många olika iatt samhället.engagera organ
Det därför angelägetär ökade tvärsektoriella självmordspreventivaatt
insatser initieras. kan skeDetta kommuner, landsting ochattgenom
olika institutioner involverade i självmordspreventivaär insatsersom

Ävenfår tydlig lagfást målsättning. i lokala folkhälsomål bör själv-en
mordsprevention finnas och hälsoråd eller motsvarande bör tagrupper
aktivt för motverka självmord.attansvar

Identifiering riskfaktorer och risksituationer stödjandesamtav
insatser riskgrupper primär betydelse. Psykisk sårbarhetgentemot är av
i kombination med psykosociala villkor, dåliga utsik-utsatta t.ex.som

få arbete eller utbildning, suicidogena faktorer.ter att Särskildautgör
ansträngningar bör för självmordmotverkagöras och självmords-att
försök bland barn och ungdomar. Preliminära resultat från självmords-
förebyggande i Stockholms skolor visar positiva resultatprogram

självmordsförsökfminskat antal Erfarenheternaett härifrångenom

12°Leymann H. mobbningFrån till utslagning arbetslivet. Stockholm.i Publica
1992.
m Wasserman D. 1998. Ahlner B, Hildingsdotter Bengtssonsamt E.a. a.
Mentalt förebyggande hälsovård. Utveckling och utvärdering metod förav en
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tabun påverkarandraAvståndstaganden ochbör spridas i landet.
förutsättning försjälvmord.förebygga Ennegativt möjligheterna att

därförsjälvmordför sänka antaletåtgärder ärriktade kraftfullaoch att
preventionsmöjlig-självmordsbeteende ochkunskapspridaäven att om

adekvatheter på sätt.ett
depressionstillstånd före-självmordsfrekvensen börminskaFör att

såvälnärvarande. gäller förDettaförutsträckningbyggas i högre än
bam.vuxna som

Skador10.3

nuläge ochBakgrund,10.3.1 prognos

.Inledning

delarSverige, liksom i övrigafolkhälsoproblem iSkador är ett stort av
människoralla miljöer därfinns iskadordrabbasRiskenvärlden. att av

denolika slag. Skadorlöper risker äralla åldersgruppervistas och av
olycks-oavsiktliga händelserförbeteckningenövergripande som

självmord/själv-handlingaravsiktligaochfall/olyckshändelser som
våld.mordsförsök och

skadorFörekomst av

befolkningenI

År skador,dödsfall följdtillSverige 000i 4registrerades över1996 av
dödsfallolyckshändelser,följd 1 253tilldödsfall2 353 avvarav

410våld. hardödsfall Dessutomoch 110självmord genomgenom
uppsåt registrerats.medskador osäkertföljddödsfall till av

följdvård tillår i slutenvårdades120 000Drygt avsammapersoner
följdtillsjälvmordsförsök och 2 711efterolycksfallsskador, 6 720 av
olycks-enbartbehandlingförläkarbesökAntaletvåldshandlingar. av

självmordsför-Omkring 000till 13900 000.uppgår årfallsskador per
årligen.sök registreras

självmord.ochdrogmissbrukpsykosomatisk ohälsa,psykisk ochförebyggaatt
bland barn.självmordsförsökliv. Omtill liv. tillred. LustBeskow, Rätt

Forslcningsrådsnämnden,Stockholm.95:4;l30-41.och ungdomar. Rapport
1995.
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Närmare samtliga olycksfallsskador75 inträffar i bosta-procent av
idrottmden, i skolan, Årfriluftsliv,under vid motion eller vid 1996

inträffade 35 arbetsolycksfall623 och 10 fardolycksfall.747 Med
fárdolycksfall skador har inträffat denpå direkta färden tillavses som

arbetetoch från arbetet. 91 dödades vid olycksfall i Sammapersoner
år polisrapporterades 15 416 vägtrafikolyckor i Sveri Därvid omkome.

svårt537 medan 3 837 skadades Vägtrañkolyckapersoner personer
definieras händelse, inträffat på vari har deltagit minstväg,som en som

fordon i rörelse och medförtett eller egendomsskador.som person-
tiondelEn alla dödas och hälften alla skadasnästan iav som av som

trafiken cyklister. Mer tredjeär skadad cyklistän har huvudvar
skador. m

Olika åldersgrupper

Skador den vanligaste dödsorsaken för barn,är ungdom och yngre
1-44 år. åldrarnaI 15-44 år självmord den vanligasteärvuxna

enskilda dödsorsaken. Av samtliga dödsorsaker skador för flestsvarar
förlorade levnadsår i åldrarna till 44 är. Bland äldre dominerarupp
hjärt- och kärsjukdom dödsorsak. Dödsfall bland äldre till följdsom av
skador orsakas främst fallolyckor.av

Män och kvinnor

Kvinnor i alla åldrar skadas mindre i motsvarandeän ålder.män Det
föreligger skillnader mellan kvinnor och avseende skadegrupp,män
dvs. olycksfallsskada, självtillfogad skada och våldsrelaterad skada

Årskademiljö, skadetyp och skadornas konsekvenser.samt 1996 om-
kom 966 kvinnor och 1370 till följd olyckshändelser.män 381av
kvinnor och 872 begick självmord och 36 kvinnormän och 74 män
omkom till följd våldsrelaterade skador.av

Något fler kvinnor för någon formmän än våld.utsätts Mänav
drabbas i utsträckning skador i sambandstörre med gatuvåld. Kvin-av

m Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 1997. SoS-rapport 1997:18.
m Arbetarskyddsstyrelsen, Statistiska centralbyrån. Arbetsgukdømar och
arbetsolyckor 1996. Stockholm 1998.
I Statistiska centralbyrån. Trafikskador 1996. Stockholm 1997.
25 Folkhälsoinstitutet. På skadefiitt Sverige. Rapport 1996:1väg 17.mot en
m SOU 1996:124. Miljö för hållbar hälsoutveckling. Förslag till nationellten
handlingsprogram. Betänkande Miljöhälsoutredningen. Stockholm 1996.av
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våldkvinnomisshandel, och ivid familjevåld, dvs.skadas främstnor
yrkesutövning.samband med

Självmords-dubbelt kvinnor.självmord så oftabegårMän som
bland kvinnorsjälvmordsförsök vanligaredäremottankar änoch är

åri åldersgruppen 75i åldrar,alla övermän utom

Socioekonomiska grupper

i olycksfallsskadordödlighetbetydligt lägrehar äntill tjänstemänBarn
jordbrukare skadedödlighetenhareller Förbarn till arbetare vuxna

facklärdabland manligavarit dubbelt så högmellan åren 1981-1992
högreochtjänstemarmayrken på mellan-medblandarbetare mänsom

nivå

Etniska grupper

utanför harEuropa,år, med15-18Ungdomar i åldern tre-enursprung
harmed utländsktsjälvmord.dö i Barnfaldigt ökad risk att enursprung

tidiga skolår,cykelolyckor underbilolyckor och iiökad risk skadasatt
underskolanförskoleåren iochi under spädbams-bostaden samt

skolåren arbetsolycksfallrisken för drygt 20För procentärvuxna,
svenskfödda befolkningen.för denhögre bland invandrare än

områdenGeografiska

den högstaglesbygdskommuner harbor iBåde kvinnor och män som
inträffar förefter våldDödsfallolycksfallsskador. mändödligheten i

industrikommuner.för kvinnor istorstadsområden ochframför iallt
och glesbygds-landsbygds-för ihögstSjälvmordsfrekvensen mänär

ihögstsjälvmordsfrekvensen för kvinnormedankommuner, är stor-
städer.ochstadsområden större

m 1997:18.SoS-rapportolkhälsorapport 1997.Socialstyrelsen. F
I StencilSamhällets olycksbarn. 1998.Folkhälsoinstitutet.
I 1997:18.Folkhälsorapport 1997. SoS-rapportSocialstyrelsen.
13° medfolkhälsorapport barntill EnHjem Migration segregation.A. om

ungdomshälsa.för och RapportStockholm. barnutländskt Centrumiursprung
Stockhohn.1998:
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Effekter för individ och samhälle

Individen

Den mänskliga kostnaden för skador i form lidande, och invali-av sorg
ditet omfattande. psykosocialaDeär konsekvenserna kan väl såvara

de medicinska skadorna. Kringstora varjerent begårsom person som
självmord finns mdet i genomsnitt fem närståendet.ex. personer.

Samhället

De samhällsekonomiska kostnaderna för personskador uppgick år 1990
krononmtill 63 miljarder Omkring 10 vårddagama vidprocent av

sjukhusen åt vård skadefall.ägnas Den sammanlagda vårdtidenav upp-
vårddaganmgår till miljonen

Prognos

samhällsutvecklingen under 1990-talet, har bl.a. inneburit besparingar
och omorganisationer inom många verksamheter. Detta kan medföra att
risken för skador ökar. Besparingarna inom bl.a. förskolor och skolor
har lett till barngrupper och färre vilketstörre ökar risken för attvuxna,
barn i ökad omfattning kan skadas. Omorganisationer kan leda till att
fungerande arbetslag splittras, vilket kan innebära värdefull kunskapatt
och erfarenhet förloras.

Skaderiskerna i arbetsmiljön starkt relaterade tillär sociala faktorer,
ålder och kön. Skadomas fördelning visar yrkesgrupper inom till-att
verkningsindustrin löper långt risk för arbetsolycksfallstörre än
arbetstagare inom ledande och administrativa yrken. Färre skador inom
arbetslivet behöver inte betyda riskerna för enskilda arbetstagareatt
minskat i motsvarande grad. Inom sjukvården låg arbetsolycks-t.ex.
fallen för sjukvårdsbiträden och undersköterskor år 1990 på samma
nivå tio år tidigare. För sjuksköterskorna ökade antalet anmäldasom
skador under period. Detsamma gäller för anställda inom hem-samma
vård och förskola.

Kvinnor drabbas i arbetslivet våld och hot i utsträckningstörreav
16 kvinnornaän män. och 8procent procent männen attav av anser

m Folkhälsoinstitutet. livet kännsOm hopplöst. Stöd till .självmordsnära med-
människor. Rapport 1996: l 16.
m Folkhälsoinstitutet. Samhällets utgifter för personskador. Rapport 1994:9.
m Bjömstig U. Skadeprevention har givit vinster. Läkartidningen 1999;stora
96: 182-187.
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ökat. yrkes-Devåld harför på arbetsplatsenrisken för bli utsattatt
vårdyrken,personal ihar lärare,risken ökat ärattuppgergrupper som

banktjänste-såsomoch administrativt arbetekameraltanställda i övrigt
ocharbetar medpersonalaffársbiuäden,och transport-män som
ochbevaknings-civiltanställda inomkommunikationsarbete samt

skyddsarbete.
tiden pågeografiskt ochvarierar sättSjälvmordsñekvensen över ett

inverkar.kulturella faktorersociala ochpersonliga,tyder på attsom
kommandedenförutsägasådana faktorerutifråndärför svårtDet är att

utvecklingen.

möjlighetorsaker ochKunskaplO.3.2 attom

påverka

utvecklingenOrsaker till

själv-ochvåldshandlingarolyckshändelser,Skador till följd av
multifaktoriellamedkomplexa fenomenmord/självmordsförsök är

därfördetoch åtgärdasskall analyserasproblemen ärorsaker. När
tillämpas.tvärsektorielltönskvärt angreppsättatt ett

samspeletiresultat störninguppstårOlycksfallsskador ett av ensom
objektmiljön ochsocialafysiska ochdenmellan människan, ett

ellerkonsekvensoftakanSjälvmordshandlingar av ensom enses
fleradet sigriskfaktorer. Oftaflera bakomliggande rör samver-om

missbruk,olika formerpersonlighetsstöming,kande faktorer, avsom
ekonomiskasociala ochkränkningar,upplevelserrelationsproblem, av

sjukdomkroppsligproblem samt
Bammiss-utsatthet.indikator pågenerelltVåld kan sägas envara

misshandlasbamfamiljer därorsaker.flera Ihandel vanligtvishar
Kvinnomisshandel har nyli-problem.ochriskfaktorerfinns oña olika

Kvinnovåldskommissionenf våldOrsaker till mäns motutrettsgen av
indivi-sökas påOrsakerna måstekomplicerade.kvinnor beskrivs som

nivåer,strukturellaochsocialpsykologiskadualpsykologiska, men
könsmaktsperspektiv.måste också ettses ur

34 Stock-1997.centralbyrån. ArbetsmiljönStatistiskaArbetarskyddsstyrelsen,
holm 1998.
35 olycksfall.och förebyggaL. AttBjärås Schelp Svanström registreraG,

1989.Tidens förlag. Stockholm
13° Social-prevention,suicidforskning ochförFolkhälsoinstitutet, Centrum

själv-utvecklingförNationellt.självmordsbisenstyrelsen. Stöd i avprogram
1995.Stockholmmordvprevention

m Kvinnovåldskommissionen.HuvudbetänkandeKvinnofridSOU 1995:60. av
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Påverkansmöjligheter

Under de decennierna har förtjänstema olika förebyggandesenaste av
strategier inom skadeområdet diskuterats. Man kan skilja mellan aktiva
och passiva strategier. Aktiva strategier syftar till påverka indivi-att
dens beteende. måsteDe kontinuerligt samtidigt de för-upprepas som

aktivitet hos individen.utsätter Exempel på aktiv strategi är atten en
barn i trafiksäkerhetsbeteende.träna

Passiva strategier skyddar individen oberoende beteende, oftastav
skapa säkra miljöer och produkter.att Passiva skadeföre-genom

byggande åtgärder bör en-gång-för-alla-karalctär. Införandetvara av av
bamsäkra läkemedelsförpackningar och installation brandvarnare ärav
exempel på passiva strategier. Att förbättra bilens inre säkerhet är en
passiv strategi medan sänkning hastigheten förutsätter indivi-atten av
den skall ändra beteendet. För främja säkerheten ofta miljöinrik-att är
tade och tekniska åtgärder bättre och effektiva de innefattaränmer som
olika information och rådgivning.typer av

Sverige har, i internationellt perspektiv, haft framgångarett istora
det skadeförebyggande arbetet. Detta beror långsiktigapå satsningar

har baserats på epidemiologiska data och forskning kring meka-som
nismer i skadeförloppet respektive forskning preventionsstraom
tegienl förebyggandeDe visathar sig fungera bra inne-program som
fattar bred tvärsektoriell samverkan mellan praktiker, forskare ochen
olika samhällssektorer.

Utgångspunkten för skadeprevention bl.a. identifiera olikaär att
nivåer i preventionsarbetet, nämligen individnivå, gruppnivå, befolk-
ningsnivå och samhällsnivå. Utifrån de olika nivåerna kan insatserna
riktas i form monofaktoriella, multifaktoriella och generella åtgär-av
der.

viktigasteDe åtgärderna för förebygga våld kan tidiga insat-att vara
på samhällsnivån, inom förskolan, skolan och bostadsmiljön.t.ex.ser
Självmordsförebyggande arbete inriktat på reducera tillgänglig-att

het, attraktivitet och skadlighet har visat sig ha viss skadeförebyg-en
gande effekt. kan gällaDet utformningen fordon, trañkmiljöer,av
arbetsredskap och åtgärder för begränsa exponeringen för risker.att
Vad gäller fordon alkolås och tomgångsspärrär exempel på medel som
kan förhindra självdestrulctiva handlingar.

138Haglund BJA, Svanström L. Evidensbaserad skadeprevention. efekterOm
och efektivitet olycksfallsg skade- och våldsförebyggandei arbete. Karolinska
Institutet 1998. Manuskript.
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forskningsbehovochofullständig kunskap

haftharskador uppstårde områden där storSektorsforskningen inom
utvecklingbetydelse förframgentframgång och är även stor avav

och lång-samladehar behovområdennågrasäkerhet. finnsDet avsom
kringforskningåtgärdsinriktadframföralltgällersiktiga satsningar. Det
dataskonsumentsäkerhetkringforskningskaderisker, samtojämlikhet i

socialtforskningområdenEftersattatillämpbarhet.kvalitet och är om
självmord/själv-ochvåldolycksfallsskador,förriskerdefinierade

orsaks-studiermänniskoräldreskador hosmordsförsök, samt om
effektivitets-kostnads/ochKostnadsstudierfallolyckor.tillmönster

samband medunderlag iväsentligakanområdenstudier är gesomnya
åtgärder.olikaprioriteringar typer avav

deför förklarautvecklaskunskapvåldsområdet behöver attInom
självmords-våld.bakom olika Denliggermekanismer typer avsom

upple-enskildaomfatta bådebörforskningenförebyggande personers
ochbredareleda tillsikt börvilket påfenomen,kulturellavelser och en

Likhet mellansjälvmordspreventionen.grund förvetenskapligsäkrare
följdskador tilltilloch orsakerorsakersjälvmordens yttre av

ocksåmissförhållanden kanframhållas. Socialaolyckshändelser bör
problemområdesådantsjälvmordsförsök. Ettrisk förförknippas med

fonneri olikakan missbrukvara
församhällsekonomiska motivochstarka humana attfinnsDet

nödvändigvilketskaderegister,nationelltheltäckande ärinföra ett en
aktörerlandsting och övrigasamtliga kommuner,förutsättning för att

skadeförebyg-effektivtbedrivamöjligheterskall få likvärdiga ettatt
gande arbete.

strategiermål ochBefintliga10.3.3

mål, och aktörerBefintliga strategier

WHO

alla åri Hälsa förmål 11till WHO:sår 1984Sverige anslöt sig nr
olyckshändelserföljdtilldödsfallantaletinnebar2000, vilket att av

troligenkommerMålettill år 2000.med attskulle 25reduceras procent
uppfyllas Sverige.i

39 1997:24.Folkhälsoinstitutet..självmord RapportThorson Prevention av

.
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Folkhälsoinsti-Det skadeprogrammet utarbetatsnationella som av
mål.°" regionalauppnå WHO:s rad ochsyftar bl.a. till Entutet att

lokala anknyter till mål.hälsopolitiska program samma
Inför hälsoutmaningar Sverige år tillsam-2000-talets 1998,antog

medlemsländer i europaregion hälso-med övriga WHO:smans en ny
politisk mål- Hälsa förnyade mål sträckerstrategi med 21 21. WHO:s

framsig till år 2020.
Allmänna och ungdomar behandlashälsomål för barn i målen 3

funktionsnedsättningaroch innebär dödlighet och till följdDe att av
olycksfallsskadorvåld skall minska med minst Måloch 50 procent.

psykisk hälsa innebär bl.a. självmords-behandlar ochnummer att
frekvensen tredjedel. fallskall minskas med åtminstone Antaleten nya

liksom och hälsokonsekvensema våld i hemmet,dödlighetenav, av
organiserat våld skall minska med åtminstonegenusrelaterat våld och

25 procent.
Olycksfalls- och våldsrelaterade skador behandlas i mål 9.nummer

målet det skall ske påtaglig och beståendeInnebörden är att enav
skador, funktionsnedsättningar och dödsfall tillminskning antaletav

följd olycksfall och våld, dödlighet och funktionsnedsättningså attav
minskas Målet dels trafikolycksfall, delsbetydligt. alla typeravser av

ocholycksfallsskador arbetsplatser, i hemmen på fritiden.på

Nationella mål

måletRiksdagen har det långsiktiga för trafiksäkerhetenbeslutat att
dödas skadas allvarligt följdskall skall eller tillingen tra-att avvara

fikolyckor utformning och funktionnollvisionen. Transportsystemets
detta.skall krav följer övergripandetill de Detsom avanpassas

skadas grund förebyggbara olycksfalls-hälsomålet ingen skall påatt av
Miljöhälsoutredningensriskerugxar i enlighet med betänkfastställts

ande.
antagit innebär antaletRiksdagen också etappmålhar att perso-som

trafikolyckor bör ha minskat med minst tilldödas i 50 procentner som
nivå.år 2007 från 1996 års

därtill tillsatt särskild utred-har regeringenFör trañkfrågoma en
uppgift bredningsman hösten 1999 medunder göra översynatt en av

samhällets för säker vägtrafik. Enligtnäringslivetsoch ansvar en
direktiven utgångspunkt i nollvisionen analyseraskall utredaren med

° Socialstyrelsen. för olycksfria Sverige. SoS-rapport 1991:18.Strategier ett
l Folkhälsoinstitutet. skademu 1996:1På Sverige. Rapport 17.väg mot ett
Z betänkande 1997/98:TU4, riksdagsskrivelse 1997/98111.Proposition 1996/97,
I hälsoutveckling.p hållbarSOU 1996: 124. Miljö a.a.en
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gällerbrister lagstiftningi nuvarande det systemutfoxmarnasnär ansvar
tillför skall lämna förslagUtredarensäkert vägtransportsystem.ett nya

eller bestämmelser eller sanktioner och kontrollsystemändrade som
till. skall inrättandetutredningen upphov Utredaren utredaäven avger

fristående vägtrafikinspektion förslag tillför vägtrafiken och lämnaen
bör uppgiñer ochhur inspektion organiseras vilkasådan samten

fmansieras.skallskall ha och hur denbefogenheter den
År arbete med formulera mål och strategierpåbörjades1994 attett

Arbetet bedrivs Socialstyrelsen ochför självmordsprevention. av
självmordsprevention har Folk-Nationella rådet för tillsattssom av

suicidforskning ochsamarbete med förhälsoinstitutet i Centrum pre-
vention. förebyggande arbetet ske allmän själv-kanDet genom

självmordsprevention och direkt självmords-mordsprevention, indirekt
prevention.

lämnadesproposition 1997/ Kvinnofrid,regeringens 1998:55,I
social-till myndigheter inom rättsväsendet,uppdraggemensamma

sjukvården. skall bl.a. förebygga brott,tjänsten och hälso- och De ut-
med andra.åtgärdsprogram och samverka Det saknasarbeta ett ansva-

det våldstörebygganderigt med uttalat samordningsansvar. Iettorgan
självmordspre-arbetet finns inte uttalade mål på försättsamma som

vention.
folkhälsofrågorproposition vissaEnligt regeringens om

fråntyngdpunkten för folkhälsoarbetet förskjutas1990/91:175 skall
landsomfattande kampanjermassmedialt präglade, till samverkan och

lokalsamhället, myndigheternas ochmobilisering sektorsgränseri över
och föreningsliv.i samarbete med folkrörelser

Samverkan mellan olika aktörer

Folkhälsoinstitutet påvid byggerDet nationella skadeprogrammet en
nationell-, och lokalstrategi med tvärsektoriellt läns-engagemang

institutio-nivå mellan myndigheter, vetenskapligasamverkansamt en
praktiker. den lokalafrivilliga och lokala Påorganisationerner,

utbildning, olikanivån sker information/upplysning,prevention genom
förbättringar den fysiska miljön.former milj samt avav

1" vägtrafikRegeringens 1999:64. för säkerdirektiv Ansvaret en
5 suicidforskning prevention, Social-Folkhälsoinstitutet, för ochCentrum

utveckling .själv-styrelsen. .självmordwhtserx Nationellt förStöd i program av
mordsprevention. Stockholm 1995.
5 The Swedish National Safety PromotionSchelp Svanström Program.L.
Injwy 2:237-239.Prevention 1996;
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Under de har skadepreventionenårtiondena fokuserat påsenaste
utvecklingen strategier där samhällsinterventionsmodellerav nya
används. På svenskt initiativ lanserades år 1989 konceptet säkerEnom
och kommun, ingår viktig Folkhälso-strategi i bådetrygg som ensom
institutets nationella och WHO:s globala skadeförebyggande program.
Modellen skadeförebyggandeför lokalt arbete kan tillämpas i såväl u-
länder viktigi-länder. strategiEn nå till bredaär att utsom grupper av
aktörer olika kan bidra till ochpå påverka det skade-sättsom
förebyggande arbete. Utgångspunkter de sociala, ekonomiska ochär

samtpolitiska destrukturer organisationer finns i kommun,som en en
kommundel eller stadsdel. Arbetet bedrivs utifrån hela miljön ochen
inte enbart utifrån individens riskbeteende. De åtgärder genomförssom
får därigenom genomslagskraft. Ett nätverk har etablerats förstörreen

sprida kimskaper, praktiska erfarenheter och forskningsresultat.att
På flera håll bedrivs tvärsektoriell samverkan på länsnivå mellanen

landstinget, regionala Kommunförbundet,det länsstyrelsen, försäk-
ringskassan, yrkesinspektionen, idrottsförbund, skolan, arbetsmarkna-

organisationer"dens frivilliga Landstinget bidrar medparter samt
kunskaper skadepanorama och skadornas konsekvenser. Kommu-om

kan epidemiologisktdärmed få underlag för lokaliseraett sär-attnerna
skilda riskgrupper riskmiljöer.och

allmänheten SäkerhetsfrämjandeFör i det och skade-att engagera
förebyggande arbetet har Folkhälsoinstitutet initierat utvecklings-ett
arbete telefonnummer,med särskilt Risklinjen, med syfte ökaett att

skademiljöer.medvetenheten i befolkningen skaderisker ochom

Uppnådda effekter

har skett dramatisk minskning i skaderelateradDet dödlighet fören
kvinnor och sedan sekelskiftet,i Sverige vilket delvis resul-män är ett

tvärsektoriellt organiserade skadeförebyggande insatser på lokal,tat av
regional och nationell nivå.

varitBamsäkerhetsarbetet har särskilt framgångsrikt. börjanI av
1950-talet omkom varje år 400-450 barn 0-14 år till följd olycks-av
fall. dödstalet dvs. femtedelNu 70-80, skaderiskernaär trots attca en
för bam har med starkt ökande motortrafik,ökat, tekniska hjälp-mer
medel i hushåll och jordbruk ökad förekomst starka kemiskasamt en av

i hemmen. Nedgången i dödstalen hänger med tvâpreparat samman

7 Folkhälsoinstitutet. Tillsammans förebygger skador. Rapport 1994:37.vi
s Björk Eriksson Schelp Risklinjen.M-L, G, L. En särskild telefonlinje för
allmänhetens och möjligheter anmäla skaderisker. Folkhälso-intresse att
institutet. Rapport 1998:29.
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förhållanden: problemet detsedan analyserat medangrepman man
epidemiologisk ochmetodik engagerade alla intresserade i detman
praktiskt Viktigaförebyggande arbetet. principer barnsäkerhetsarbeteti

informeramiljön säkrare, anpassad till bamär göraatt attsamtmera
föräldrar och yrkesgrupper arbetar med bam varför olycks-som om
fallsskador de kaninträffar och hur förebyggas.

harUnder de åren dödsolyckoma i trafiken halve-30 änsenaste mer
på bättre bättre motorfordon användninggrund ochvägar,rats av av

bilbälten. trafikolyckor minskatAntalet döda i har från 200-1l 300
1970-taleti början till 550 år ökattrotspersoner caav personer per

trafikarbete och fördubbling antalet fordon. Användningen bil-av av
bälte har minskat olycksfalls- och skadetalen trafiken,trepunktstyp iav
vilket dödsfallsrisken framsätet medreducerar i hälf-41 Baraprocent.

bilbälte.allvarligt dödligtbilister skadas eller harten använtav som
frånarbetsolycksfall har minskat tillAntalet 121 824 år 1970

grund nedgång i andelen35 623 år 1996 bl.a. på arbetare verk-av en
förbättringar den fysiskai farliga yrken och arbetsmiljön.samma av

utvärderingar lokala skadeförebyggandeDet finns flertalett av pro-
säker kommun.enligt modellen för En och Utvärdering-trygggram

olycksfallsskadorvisar minskning antalet har skett medattarna aven
intervention.15°12”3till 30 efter års tabellI 10.1procent ettupp par

redovisas resultat från projekt olycksfalls-några avseendeett par
prevention.

49 Bjömstig Skadeprevention har vinster.givit Läkartidningen 1999;U. stora
96:182-187

.15°Schelp Community intervention and in accident in mralL. changes pattern a
municipality;Swedish Health Promotion 1989; 2109-125.

151 ÅhlgrenLindquist SchelpTimpka The Safe CommunityK, M. WHO
for injury prevention: evaluation of the impact injury severity.program on

Public Health 122385-391.1998;
52 Å.SchelpSvanström Ekman Lindström The Lidköping accidentR,
prevention community approach preventing childhoodtoprogramme a-
injuries in Sweden. Prevention 1995;1:169-172.Injwy
53 Självmord försummat folkhälsoproblem. Läkartid-Wasserman D. ett-

l998;95:5593-5597.ningen
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resultat avseende olycks-Tabell på från projekt10.1. Exempel
fallsprevention, Stockholm 1999.

interven- Tid MinskningProjekt Mål för av
olyckor %tionen

Hem-olycksfall 3 27Falköping år1987
Arbetsolycksfall 3 28år
Trafikolyckor 3 28år

hosBrännskador bam 7 är 53Harstad 1995
Trafikolyckor 5 27år

.
Fallolyckor bland äldre 265 år

Folkhälsoinstitutet, Evidensbaserad skadeprevention.Källa: Karolinska institutet,

har skett avsevärd minskning antalettabellen framgår detAv att en av
varit föremål för åtgärder enligtde områden harolycksfall inom som

och kommun.modellen säkerEn trygg
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10.3.4 Mål och strategier

Mål

Skador, funktionsnedsättningar dödsfalloch till följd olycks-av
händelser, våldshandlingar och .tjälvtillfogade skador skall
minska

nationellt heltäckande skaderegister skallEtt byggas Regist-0 upp.
skall omfatta alla skador blir kända i samband medret som

sjukhusvård, öppenvård, primärvård, tandvård, verksamhet i
förskola Registretoch skola. skall geografiskt heltäckande.vara
Dödlighet och funktionsnedsättningar till följd olycksfall i0 av
boende-, fritids- och arbetsmiljön skall minska med 25 procent
till år 2010.
Sjukdomsbördan dödligheti och funktionsnedsättning till följd0

skador i trañkmiljön skall minska med procentenheter5 årav per
till år 2010.
Dödlighet och funktionsnedsättning till följd våld och olycks-0 av
fall bland barn och ungdomar skall minska med minst 25 procent
till år 2010.
Självmordsñekvensen skall minska med minst till25 årprocent0
2010.
Omfattningen dödlighetoch till följd våld och dess hälso-0 av av
konsekvenser skall minska med minst 15 till år 2010.procent
Elevers simkunnighet skall följas skolan.0 upp av

cykelhjälmAnvändningen skall öka.0 av

Samarbetet mellan statliga myndigheter, landsting, kommuner
och förbättrasnäringslivet skall för utveckla säkerhetstän-att
kandet och utvecklingen säkra produkterav

Modellen säker och kommun skallEn utvecklas stödjasochtrygg
spridsså arbetssättet till fler kommuner landetiatt

Inledande synpunkter

En vision för Säkerhetsfrämjandedet och skadeförebyggande arbetet i
Sverige få möjligtså skall skadas till följd olyckshändel-är att som av

våldshandlingar självtillfogadeoch skador. vilken tidshori-Inomser,
visionen berorkan uppfyllas på olika omständigheter, minstintesont
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och olika säkerhets-vilka tillförs vilken acceptansresurser somsom
åtgärder får.

nationella huvudsakligen utgjorts definie-Internationellt målhar av
till specificeradei skall uppnåsrade mål, oftast angivna procent som

förnyade Hälsa för alla mål för på ska-tidpunkter. EuropaWHO:s -
till har utgångspunkt viddeområdet ñån år 2020år 2000 använts som

för skadeförebyggande arbetet iformliålering vissa mål det Sveav
rige.

i målangivel-med användaFördelar och nackdelar procentsatseratt
jämförelse med vissa andra folkhälsoområdenkan diskuteras. Iser

skadeområdet epidemiologiska förutsättningar och tek-finns det inom
användandetinstrument motiverar Deniska procentsatser.av ope-som

fram till har for-skall i Sverige år 2020rationella målen uppnåssom
vilket följer de förnyade WHO-målenmulerats i procentsatser, av som

resultatsig bakom. olikaSverige har ställt De ärprocentsatsema ett av
skriftlig konsultation med allaanalys ochomfattande vetenskaplig av

organisationer regionen.inomde medlemsstaterna och 5051 störreca
förnationell strategi folkhälsan i kapi-Kommitténs förslag om en

medan mål sträcker sig fram till årtel sig till år 2010 WHO:s3 sträcker
periodenden kortare lämplig förKommittén har2020. äransett att

tillräckligt hälso-den bl.a. lång försvenskt vidkommande då är att
effekt. har därförpolitiska skall ha avsedd Kommitténinsatser kunna

i Hälsa för alla till tids-valt WHO:s målvissaatt sammaanpassa av
period.

för skaderisker kombinationMänniskans utsatthet är aven
sociala miljöns utformningvälfárdsnivå, den fysiska ochsamhällets

handlingsmönster. målarbete inomoch innehåll individens Ettsamt
prioriteringar olikaframtiden kräverskadeområdet inför av avmera

beprövad erfarenhevetenskap ochstrategier baserade på-
framtida skadeförebyggandestrategiska inriktningen detDen av

har publicerats understrategidokumentarbetet bör bygga på de som
1990-ta1et.5-5°

för befollmingsinriktade insatser börForskningen stöd att varager
arbetetfsmüSäkerhetsfrämjande och skadeförebyggandebasen för det

m for thehealth for all policy WHO RegionHealth 77:e EuropeanWHO. 21 -
21" Copenhagen.EUR/RC48/ 10. 1998.for the21 targets century.-55 skadefritt Sverige. Rapport 1996:1 17.Folkhälsoinstitutet. På väg ettmot

15° suicidforslming och prevention, Social-förFolkhälsoinstitutet, Centrum
för utveckling .välv-Nationelltstyrelsen. Stöd yälvmordsb-iser.i avprogram

mordsprevention. Stockholm 1995.
I offor evaluationSchelp Epidemiology basisL. communityaas a

Karolinska Institutetaccidents. Ihesis. 1987.intervention programme on
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I Befolkningsstrategien måste dock framgent kompletteras med en
strategi för särskilda riskgrupper och risksituationer minska denför att
sociala ojämlikheten skaderisker.i Generella åtgärder som uppmanar
individen följa rekommendation, inköp säkerhetsutrust-att t.ex.en av
ning eller sanktioneradviss regel, användning bilbälte,t.ex. antasen av
nå endast vissa befolkningen.delar Lagstiftning med övervakningav av
efterlevnaden därförhar enbart i teorin socialt utjänmande effekt.en
Motivationen kan låg bland vissa på ekonomiskagrundvara grupper av
eller psykologiska faktorer, känsla utanförskap. Miljöinriktadet.ex. av

nåråtgärder, vägbulor i princip alla berörda. Ibland kan ojämlik-typ
heten innehålla ekonomiskt utjänmande risker. Ungdomar med dyra
snabba bilar lika trafikeni ungdomar med gamlaär utsatta som
nedslitna bilar. skadeförebyggande arbetet innehållerDet därför många
komponenter hänsyn till vid utformning åtgärder för minskaatt ta attav

ämlikhetenmsociala
Passiva strategier inte ställer kravlika individen harpåstorasom

skadereducerande effekter. Olika miljöer bör planeras och utformas så
konsekvensernamänskliga misstag och dessa misstag lederinteatt av

Äventill dödsfall beståendeeller ohälsa. i socialt kanmiljöerutsatta
miljöförbättrandeenbart åtgärder, dvs. passiva strategier,man genom

åstadkomma social riskutjämning.en
Det finns belägg för kombination åtgärder,att t.ex.en av som

socialpolitik, lagstiftning och andra specifika åtgärder, i kombination
med åtgärder riktade till individen, effektiva det gäller för-är när att
bättra folkhälsan. Utbildnings- och informationsinsatser för ökaatt
säkerheten i första hand i befolkningenpåverkar med höggrupper
utbildning medan miljöinriktade och tekniska åtgärder främjar säker-
heten för hela befolkningen, i synnerhet och utsattaresurssvaga grup-

i samhället.per
Inom hälso- och sjukvården kan förbättring det initialaen av

omhändertagandet, traumavården och rehabiliteringsvården minska
skadonmbestående funktionsnedsättningar på grund ocksåDet ärav

158Lindquist Towards community-basedK. The Motalainjury prevention.
model. Thesis. universitetLinköpings 1993.
59 injuryYtterstad B. The Harstad prevention study. HealthScan J CarePrim
l995;l3:l4l-149.
16°Folkhälsoinstitutet. Samhällets olycksbarn underlag för nationella jämlik--
hetsstrategier säkerhetwämjandedet området. Stockholm Manu-inom 1999.
Skript.
161Bjömstig Skadeprevention har givit vinster.U. Läkartidningen 1999;stora
96: 182-187.
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angeläget inträffarskador i samband med och behandlingvårdatt som
inom hälso- och sjukvården reduceras.

äldresBarns, funktionshindradeoch förutsättningar ochpersoners
behov måste normgivande vid förebyggande insatser inom skade-vara
området. Etniska förutsättningar och behov måste beak-ävengruppers

jämlikhets-Ur och könsperspektiv måste allatas. möj-ett ges samma
ligheter tillgodogöra detsig i formkrävs kunskaper, färdig-att som av
heter och utrustning för minimera förrisken skador.att

Mål, strategier och aktörer

Skador, funktionsnedsättningar och dödsfall till följd av
olyckshändelser, våldshandlingar och självtillfogade skador skall
minska

Ett nationellt heltäckande skaderegister

skadeförebyggandeEn strategi kräver koordinerade insatser för indivi-
der och lokal,på regional och nationell nivå. Sociala ochgrupper
fysiska miljöer tillsammans med levnadsförhållanden och levnads-är

alkoholvanor, viktiga områden för åtgärder.t.ex.vanor,
En förutsättning för det skadeförebyggande arbetet kunskapär om

skador, orsakerna till dess uppkomst, omfattning, utbredning samt
utveckling tiden. Sverige finnsI föröver närvarande ingen fullständig
bild skadornas omfattning. Den officiella skadestatistiken kan inteav
beskriva skador med den detaljeringsgrad nödvändig förär attsom
preventiva åtgärder skall kunna vidtas. Skaderegistreringen i sluten-
vården inte tillräckligt underlag inomoch öppenvården registrerasger
skador sporadiskt. officiellaDen arbetsskadestatistiken omfattar inte
heller elever skadas olycksfall och våld i skoloma, vilket för-som av
svårar möjligheterna långsiktigt bygga säker ochatt tryggupp en
arbetsmiljö i skolan.

Hörnstenen Säkerhetsfrämjandei och skadeförebyggande arbeteett
bör nationellt heltäckande skaderegister, bl.a.med uppgifterettvara
från den hälso- och sjukvården. Syftetöppna samtligaär att ge
kommuner och övriga intressenter i samhället likvärdiga möjligheter

arbete.till genomföra effektivt skadeförebyggandeatt Ettett
heltäckande skaderegister skall omfatta alla skador blir kända isom
samband med sjukhusvård, öppenvård, primärvård, tandvård
tandskador, verksamhet i förskola och skola. Det skall också vara

62 sou 1996: 124. Miljö för hållbar hälsoutveckling.en a.a.
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lokalatillkan få tillgångheltäckande, så kommunerallageografiskt att
riskmiljöer.riskgruppersärskilda ochlokaliseraskadedata för kunnaatt

ochfrågor hurpåskall kunnaSkaderegistret när, var,somge svar
relevantabyggas utifråninträffar. Registret skallvarför skador upp

informationbl.a. innehållerklassiñkationerpreventionsinrilctade som
huvudsakligaoch den skadadeshändelseförloppskadeplats/område,om

kanUppgifterna i skaderegistretskadetillfället.vidsysselsättning
epi-hälsoövervakning, förområden;olikaanvändas inom att gesom

utvärderingpraktisk prevention,fördemiologisk kunskap, genom-av
planering för-föroch sjukvården,inom hälso-förförda åtgärder, att

för forskning.rehabiliteringochbehandlingbättra samt

arbetsmiljönfritids- ochOlycksfall i boende-,

arbets-boende-, fritids- ochskaderisker ikunskapMänniskors om
för infor-formeranledning behöverdennañrbättras.miljön kan Av

kanutvecklas.erfarenheter Detåterkopplingochmationsspridning av
olikaolika påtillgenerella insatsergälla såväl riktade gruppersom

tvärsekto-för lokaltModellertill allmänheten.nivåer i samhället samt
dettastödjas och spridas. Iskadeförebyggande arbete börriellt sam-
samarbetettvärsektorielladel detmanhang riskanalyserär som en av

väsentliga.
förhållande tilliarbetsmiljön fungerarhur män-Kunskapen om

inomskadorbetydelse förebyggagrundläggande förniskan attär av
regle-arbetsmiljöområdetinomAnsvarsförhållandenaarbetslivet. är

skyddsorganisatio-för såvältydliga uppgiftermedi lag och avtal,rade
författningar har betonatföretagshälsovården. antalEtt nyanen som

intern-föreskrifternasärskiltarbetsgivarensförtydligatoch omansvar,
infor-ochtillsyn, inspektionstrategiviktigkontroll. En är att genom

lokala arbetet.mation stödja det

Skador i trafikmiljön

10.3.3,avsnittiskall, enligt vadTrafiksäkerhetsarbetet nämntssom
skyddetstårför trafiksäkerhetsarbetetnollvision.utgå från I centrumen

dimensionerasskallliv och hälsa. Vägtransportsystemetför människors
nationellavåld. Detoch toleransmänniskors förmågaefter yttremot

Vägverket itagits framhartrafiksäkerhetsprogrammet avsom
kommunförbundet harSvenskaRikspolisstyrelsen ochsamarbete med
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trafiksäkerhetsinsatsenmvarit grund för beslut i riksdagenGenomen
transportpolitiken under våren fastställdes1998 etappmål förom som

Irafiksäkerhetsarbetet antalet dödas i trafikolyckor böratt personer som
ha minskat med minst 50 till år från2007 räknat 1996 års nivå.procent
Riksdagen förde också diskussion etappmål med avseende påen om
allvarlig skada trafikolyckor. dockHär statistiken oklar,ärgenom
varför regeringen har Vägverket i uppdrag utreda frågangett att om
allvarliga skador.

Med anledning detta och på uppnå O-visionenvägen mot attav - -
sjukdomsbördanföreslår kommittén i trañkskador förlo-att mätt som

rade funktionsjusterade levnadsår DALY skall minska med
5 procentenheter tillår år 2010. medMätt DALY-mått döds-utgörper
fallen i trafiken ungefär sjukdomsbördan75 funktions-procent samtav
hindren till följd skador 25 Sammantagetprocent. motsvararav ca
5 procentenheter underår tio år 50-procentig nedgång sjuk-per en av
domsbördan. nedgång kan jämförasDenna med förnyadeWHO:s mål i
Hälsa för alla dödlighet funktionsnedsättningoch i medlems-att
länderna skall minskas med åtminstone 30 till år 2020. Vårprocent
åsikt i övrigt trafiksäkerhetsarbetet det gäller målgrupper iär näratt

utsträckning bör fokuseras på främststörre bilförare, barn ochunga
ungdomar, äldre, yrkesförare och förare med alkoholproblem.

Användning cykelhjälmav

En tiondel alla dödas och hälften alla skadas inästanav som av som
trafiken cyklister. Skador huvudet 30-40är cyk-utgörmot procent av
listemas icke-dödliga skador och 65 de dödliga. dennaMotprocent av
bakgrund cykelhjälmanvändning väsentlig skadereducerandeär av en
åtgärd. Den nuvarande användningsfrekvensen cykelhjälmar liggerav
på 18,4 det totala antalet cyklister, omfattande infor-procent trotsav
mationsinsatser. folkhälsoperspektivUr det allvarligt 20 000ärett att
cyklister årligen kommer skadas med onödigt lidande, livslångaatt
funktionshinder och samhällskostnader konsekvens. Detstora som
finns starka humanitära och ekonomiska skäl till användningenatt av
cykelhjälm blir allmän. syfte öka användningenI cykelhjälm villatt av
kommittén diskutera olikatvå alternativa åtgärder, vilka också lyfts
fram i avsnitt 12.2.

Alt Användningen cykelhjälm skall öka lagreglering.av genom
Användningen cykelhjälm ireglerad lag i bl.a. Australien ochärav

63 Vägverket, Rikspolisstyrelsen, Svenska Kommunförbundet. Nationellt
trqfiksäkerhetsprøgram 1995-2000. 1994.
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dessa länder cyklisterZeeland. från visar antaletNya Studier att som
betyd-minskatföljd skador huvudet hardödas eller skadas till motav

fleracykelhjälm reglerades i Enligtlag.ligt sedan användningen av
pedago-användning cykelhjälm också hastudier kan lag av enomen

gisk effekt.
intensifieradecykelhjähn skall ökaAlt Användningen genomav

inneburitgenomförda insatser inteHittills harinformationsinsatser.
cykelhjälm. Fömyadeanvändningennämnvärd ökningnågon avav

grundval erfaren-genomföras tidigareinformationsinsatser bör på av
tillföras för förutsättningar för uppnåskapaheter. börResurser att att

med tidigare.bättre resultat jämfört

olycksfall bland barn och ungdomarochMinskad dödlighet

våldfunktionsnedsättning till följd ochochdödlighetminskaFör att av
skapar säkerungdomar krävs insatserolycksfall ochbland barn som en

uppväxtmiljö främjar barnets utveckling. Barnetsoch stimulerande som
hömpelaretill och skyddutveckling trygghettill liv och utgörsamträtt

barnkonvention.i FN:s
stödjastvärsektoriellt barnsäkerhetsarbete börförLokala program

börSäkerhetsfrämjande och skadeförebyggande insatseroch spridas.
och idrottsmiljöer försko-boende-, traf1k-, lek-främst riktas samtmot

lekmiljöerlekplatser ivanligaste bristerna på ochlan och skolan. De är
lekplatser,felaktigt underlag, dålig planeringunderhåll,avsaknad avav

felaktiga reparationer.mellan redskapen ochkort säkerhetsavståndför
kontinuerliga skyddsronder i kom-säkerheten krävsförbättraFör att

skallförses uppgifterlekplatser bör medAlla vart manommunerna.
inträffar.då olycksfallupptäcks på redskapen ellervända felsig ettom

förrespektive KonsumentverketsBoverketsönskvärtDet är att ansvar
förtydligas myndigheternaslekplatserna såallmärmade att ansvar

pedagogisktlekplatser och lekredskaptillockså omfattar ärattatt se
stimulerasmkreativa lekutformade barnsså att
olycksfallsskador lekplatservad gäller påLagstiftningen braär men

inträffar lekplatsolycksfallsskada påtillämpningen brister. Om ärenen
ellerallmärmyttanställs till Kommuner,det markägaren svars.som

markägare.vanligtvis Förbostadsrättsföreningarprivata mot-är att
informationen tilldet viktigt förbättrainträffarverka skador är attatt

säker-och gällandeskall besiktigasmarkägarna lekplatserhur omom
uppmärksam-och skötsel lekplatser börhetsföreskrifter. Underhåll av

verksamheten.i kommunaladenmas

t Barnombudsmannen Stockholm 1999.SOU 1999:65.
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effektivt drunkningsolyckorEtt förebygga öka bamssätt äratt att
simkunnighet. tillMinskade den kommunala Simundervis-resurser
ningen socioekonomisktdrabba i utsträck-störreantas svagare grupper

därförning andra angeläget simundervisningenDetän är attgrupper.
för bam bör följa eleversförstärks. Skolan simkuimighet ochupp ge
stöd vid behov.

finns förebyggande insatserbehov för minska riskenDet ett attav
för hörselskador barn och ungdomsmiljöer.bland i Alltfler barn och

läkarhjälp förungdomar söker varje år hörselskador tinnitus tillt.ex.
följd förekommerför högt ljud. hög ljudnivå bl.a. diskotek,För påav

bio och vid konserter. Andra exempel där för höga ljudnivåer kangym,
förekomma från smällare, leksaker, freestyle och vid utövandeär av

och Risken för skada blirexempelvis skytte ökar ljudennärmotorsport.
fler, och ljudet underljudnivån ökar pågår länge tid.när när en

rekommendationer,Socialstyrelsen har lämnat i form allmännaav
högaråd, avseende olägenheter vid ljudnivåer för buller inomhus och

ljudnivåer.höga Rekommendationerna för högagränser näranger
ljudnivåer kan risk för Sanitär olägenhet. Rekommenda-utgöra en
tionerna vid diskotek, konserter både inomhus ochbör tillämpas m.m.,
utomhus. har tillsynsansvar enligt miljöbalken.Kommunerna ett
Kommittén det väsentligt rekommendationerna följs ochäratt attanser

tillsyn minska risken hörselskadorför för bland främstutövasatt att
bam och ungdom.

Ökade förbehövs förebygga brännskador för-insatser ochäven att
giñningsskador.

Självmordsprevention

Självmordstalen har minskat i alla åldersgrupper med förundantag
1990-96365åldersgruppen mellan perioderna Vi10-18 år 1980-89 och

antalet självmord bör minska med undermål 25att procentanger som
perioden blandfram till minskning särskilt angelägenår 2010. En är

avseende målsättningmänniskor. detta har kommittén högreIunga en
följer handlingsplanen från suicid-WHO och målet Centrum förän

forskning prevention. nollvision för självmordoch Frågan tasom en
i kapitel 12.upp

165Socialstyrelsen, inomhus1996:7, Buller och höga ljudnivåer.SOSFS
66 SCB. Dödsorsaksregistret.
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självmordsförsöksjälvmord ochminskavaraktigt antaletFör att
nivåenm självmordspreventionkrävs Allmänstrategier på utgörstre av

människorssyftar möjlighetertill ökastödjande åtgärder attattsom
ochförmågan hantera livskriseroch därmed ocksåpåverka sina liv att

Indirekt självmordsprevention,självmordsproblem. attavser genom
självmordshandlingarbakgrundsfaktorer antaletminskaåtgärder mot
självmordspreventionDirektoch vid risksituationer.riskgrupperinom

självmords-självmordstankar,dvs.självmordsprocessen,riktadär mot
tillgänglighet till själv-Strategier för minskasjälvmord.försök och att

framför själv-skadorna vid impulsivaallt begränsamordsmedel kan
mordshandlinganm självmord ochkunskapsnivånallmännaDen om

ständigtgrunden för självmordsprevention måstevetenskapligaden
förbättras.

arbeteVåldsförebyggande

nationellt våldsförebyg-utvecklabehovföreliggerDet att ettett av
framlikhet har tagitsi medgande handlingsprogram programmet som

arbetetsvåldsförebyggandesjälvmord/självmordsförsök.för Det upp-
strukturella faktoreruppmärksamhet åt deökatgiñ måste att gevara

mellanåtskillnadvåldshandlingar.grund för Enligger till störresom
våldkvinnomisshandel,barnmisshandel,våldolika mottyper somav

tillbör dearbetsmiljön bör Hänsynäldre, inomvåld göras. tasm.m.
Våldshandlingar där dentill varandra.inblandades relation utsatta

uppmärksamhet. Påbörden andraberoende ägnasär extraparten av
och brottsförebyggandemellan det vålds-lokal bör samarbetenivå ett

förenligt modellen EnSäkerhetsfrämjande arbetetdetarbetet samt
utvecklas.säker och kommuntrygg

ochlandsting, kommuner,myndigheter,mellan statligaSamarbetet
ochsäkerhetstänkandetför utvecklanäringslivet bör förbättras att

produkterutvecklingen säkraav

aktivt ochbehövs detföreslagna målenkunna uppnå de tvär-För ettatt
nivåregional och lokalnationell,med insatser påsektoriellt samarbete

frivilliga sektorn.privata och denoffentliga deninom såväl den som

67 Social-och prevention,för suicidforskningFolkhälsoinstitutet, Centrum
.själv-för utvecklingNationelltstyrelsen. Städ .sjâlvmordshzseni avprogram

mordsprevention Stockholm 1995.
m 1997:24.FolkhälsoinstitutetThorson självmordPrevention rapportav
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Ansvaret det Säkerhetsfrämjandeför organiserade skadeföre-och
byggande i samhället mellanarbetet fördelat många aktörer.är

Riksdagen och regeringen har för lagstiftning och nationellaansvar
beslut. Olika statliga myndigheter för frågorhar norrnbild-ansvar om
ning, föreskrifter tillsynoch inom arbetsmiljö,områden byggande,som
trafiksäkerhet, produktsäkerhet Folkhälsoinstitutet har centraltetc. ett
samordningsansvar för utveckling nationelladet skadeprogramav som
initierades i slutet 1980-talet. finnspå Därutöver antal myndigheterett

69har försektorsansvar miljöer i skadorvilka inträffarettsom
uppgifterLandstingens bl.a. kartlägga och identifiera hälso-är att

risker, förmedla kunskap hälsoläget, hälsorisker, riskgrupper ochatt om
hälsofrämjande faktorer, initiera och genomföra förebyggandeatt
åtgärder internt och delta samhällsplaneringeniexternt, att samt att

folkhälsoinsatsenmdokumentera och utvärdera viktigt instrumentEtt
för landstingens förebyggande folkhälsoarbete fram ochär att ta
utveckla hälsopolitiska handlingsprogram och konkreta mål för det
skadeförebyggande arbetet. Enligt Miljöhälsoutredningen bör hälso-
och sjukvården i såväl sluten vård registrera inträffade ska-öppensom
defall inklusive skadeplats och händelseförlopp.

Många därde miljöer skador uppkommer ligger inom kommu-av
trafik,ansvarsområde skola, förskola, fritidsanläggningarnernas som

och bostädemas närområden. Det övergripande samordningsansvaret
för tillsyn skaderisker i kommunerna inte klart definierat. Detärav
gäller framför allt skador och skaderisker förekommer utanför tra-som
fik- och arbetsmiljön. formellaKommunernas för säkerhets-ansvar
främjande och skadeförebyggande insatser bör därför övervägas.

Ett hundratal organisationer bedriver skadeförebyggande arbete i
form"någon Organisationemas framför allt kunskaper,ärresurser

erfarenheter och För samordnade och långsiktiga insatserengagemang.
behövs dock ekonomiskt till frivilligastöd de organisationerna.mera

Tillverkare olika produkter har produktansvar, de företagettav som
tillhandahåller olika hartjänster driftansvar. Försäkringsbolagen harett
visat och forskning, arbetat säkerhetsfrågormedstöttengagemang
inom olika miljöer och bland olika i samhället. Sammantagetgrupper
finns det behov utveckla samarbete med näringslivet.ett stort att ettav

169Folkhälsoinstitutet. skadefrittPå Sverige. Nationell samverkanväg mot ett
för ñâmja säkerhet och förebygga skador. Stockholm 1998att
17°Landstingsförbundet. Framtidens Primärvård. Stockholm 1995.
m Folkhälsoinstitutet Frivilliga och det skadeförebyggandeorganisationer
arbetet. Rapport 1994:36.
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kommun och stödjas såModellen skall utvecklasochEn säker atttrygg
kommuner landetarbetssättet till flersprids i

för säker ocharbetssättet enligt modellenangelägetDet tryggär att en
landet.till fler kommuner iytterligare och spridskommun utvecklas

ochnationella Säkerhetsfrämjandeunderlag för detModellen har bildat
varit förebild för liknandei Sverige ochskadeförebyggande arbetet en

i världen.runtprogram om
modellen, hararbetar skadeförebyggande enligtde kommunerI som

för-blivit dagliga rutinerna inomdel del deinsatserna till stor en av
praktiska genomförandet skerorganisationer.valtningar och Det

förvaltning ochbefintliga inomhuvudsakligen med resp. orga-resurser
nisation.

inter-förbinder sig utvecklakommunenArbetet innebär att ettatt
kriterier. exempel påuppfyller antal Någraventionsprogram ettsom
etableras, syftar tilltvärsektoriellt nätverkkriterier attär att ett som

Andra kriterierdels skapa delaktighet.aktivitetema,dels koordinera är
huvuddelenarbetet skall tillämpas förSäkerhetsfrämjande kunnadetatt

regist-högriskgrupper identifieras ochskallbefolkningen, att ettattav
skall finnas.reringssystem

och säker bygger på kommunenkommunArbetet med En atttrygg
och organisationbaserat den strukturfram handlingsprogram påtar

beslut.lokala politiska mål ochlokalsamhället inklusivefinns isom
frivilligahur samverkan medbör behandlaHandlingsprogrammet även

näringslivet stimuleras.och skallorganisationer
Falköping. Påeffekter från projekt iredovisasI avsnitt l0.3.3 ett

förebyg-lokalsamhället därkartläggning och analysgrundval avav en
Åtgär-genomfördes åtgärdsprogram.skulle vidtasgande insatser ett

och samhällsmiljön.individen, närmiljön Program-derna riktades mot
for-information/upplysning, utbildning, olikabestod fyramet steg;av

fysiskaförändringar och förbättringar denmiljötillsyn samt avavmer
miljön.

och säkermodellen Endel kommuner harEn även använt trygg
alkoholfolkhälsoarbete inom områdenförebild förkommun somsom

Barnkonventionen.allergioch droger, tobak, samt
intensifierabörkommittén kommunernabedömerSammantaget att

minskasyfteoch kommuner, iarbetet med skapa säkra atttryggaatt
risken för skador.
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10.4 Hudcancer

Bakgrund, nuläge10.4.l och prognos

i befolkningenFörekomst hudcancerav

vilkaSverige diagnosticeras varje år drygt 40 000 cancerfall,I nya av
primärhudenmalignt melanom i 6,04,0 är samt procentprocent annan

hudcancer den allvarligaste formen hudcancer. DenMelanom är av
fläck Sjuk-sig oftast brun eller växande i skinnet.yttrar svartsom en

och bot-domen kan sig till inre i kroppen då längresprida ärorgan
hudcancer s.k. skivepitelcancer i hüden, vilkenbar. primärAnnan är

Även denna cancerform kan dotter-kan cancersår.öppnastora gege
dödsfall.svulster och tillleda

basalcellscancer. Tillhudcancerformer tillkommerUtöver nämnda
skillnad två hudcancertyper förekommer detfrån ovannämnda nästan

till andra inrealdrig sjukdomen sprider sigatt organ.
sjukdom, ökat kraftigtHudmelanom tidigare ovanlig harmenvar en

tio vanligasteunder decennierna och tillhör dede senaste nu cancer-
Ökningstaktenformerna både kvinnor och under debland män. senaste

år.tjugo åren har på har enligtlegat 5 Dennaöver senasteprocent per
ligger på fördata dämpats något och 3,4 år1997 mänprocentnu per

Ävenför kvinnor. hudcanceroch 2,3 årprocent per annan
skivepitelcancer bland både kvinnor och årökar 3,8män, procent per

ZO-ârsperioden.för båda under den Cancersjukdomamakönen senaste
ZO-årsperioden ökat medhelhet har under den 0,6 procentsenastesom

för kvinnor. Bland hudcancer denför och 0,7 män ärmän procent can-
ökar snabbarecerform medan lungcancer hos kvinnor.ökar mest,som

basalcellscancer förekommerskivepitelcancer i huden liksom
däremot förekommerindivider. Hudmelanom ihuvudsakligen hos äldre

Medianåldem vid diagnos ligger för hud-alla åldrar hos barn.utom
vanligarehar hudmelanom hittills varitmelanom kring år. Vidare55

tillhörighet har dåbland socioekonomiskt och dettamed högregrupper
vanligare utomhus-varit förenat där inomhusarbete varitmed yrken än

överrepresentation bland yrkes-hudcancer har vissarbete. För annan
bönder och fiskare iblandmed utomhusarbete angetts,grupper som

får hud-säkerställda. Kvinnor något oftaredessa skillnader ärmen
förhållandethudcancer det omvända.melanom För ärän män. annan

hud-föreligger mellan könen avseende på kroppenDet skillnad varen
blandhudcancer högre ljus-melanom uppträder. Förekomsten ärav

m hälsa ochSocialstyrelsen incidence in Sweden 1997. Statistik,EpC. Cancer
sjukdomar Stockholm 1999.1999:8.
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hyllta Majoriteten hudtypinvandrade harmänniskor. svenskarav en
med skadeverkningar.låg känslighet för solens

Hudmelanom finns dock hos alla människor. geografiskaDe
olikheter föreligger för melanomsjukdomens utbredning mycketärsom

Ävenolika delar världen. i Sverige förekommermellanstora av
geografiska skillnader så hudmelanom vanligare längs ochär väst-att
Sydkusten övriga delar landet.iän av

ochEffekter för individ samhälle

föreligger för samband förVetenskapligt stöd mellan utsatthetett
hudcancerformerfstrålning samtligasolens ultravioletta UV och tre

detUV-strålningens effekter på huden flera. första UV-strål-Förär är
ningen cancerframlcallande i specifika hudceller, vilket kanpotentiellt

formerna hudcancer. effektupphov till de olika En UV-ärav annange
hudens immunkompetenta kanstrålningens påverkan på celler. Detta

tumörformer malignteventuellt bidra till uppkomsten andraav som
UV-strålninglymfom. kan akut brännskada erytem iSolens ge en

huden.
UV-strålning hudenshög dos kan förstöra elasticitet, vilketEn av

åldrad rynkig hud. Bland effekterkan leda till för tidigt och utanför
huden skador på framför allt risk linsgrumlingbör förnämnas ögat,
grå ökad UV-strålning grund ozonuttunning harstarr. påEn av

antalet fall hudcancer.beräknats kunna öka av
sommarhalvåret positiva hälsoeffekterSolljuset under har på det

psykiska välbeñnnandet de möjligheter sommarklimatet iutöver som
allmänhet till rekreation och vila. Solstrålningen också värmeger ger

välgörande. UV-strålning bör beaktas ljusbe-uppfattas vidsom som
depressionermhandling i till behovoch relation kroppens D-avav

vitamin.l75.l76

m monographs the evaluation of risk humans;IARC carcinogenic toan
Vol Solar uItravioIet radiation,55; and IARC, Lyon, 1992.
m lightRafferty Gallin JS: BrightTerman M, CE, B, PF, TermanReme

depression: theoreticaltherapy for winter Potential ocular effects and
implications. Photochem Photobiol l990;5 1 81-792.
"5 Adams Clemens Parrish Vitamin Synthesis and metabolismJS, TL, JA: D
after of normal and vitamin deñcient subjects. MedUV irradiation N Eng JD
l982;306:722-725.
17°Lloyd depletion.S.A; Stratospheric 1993 ;342 1156-1158.Lancerozone
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ll 10.4.2 Kunskap orsaker och möjlighet attom

påverka

Orsaker till utvecklingen

Omfattande epidemiologiska undersökningar från rad nationella ochen
internationella har visat på orsakssambandstudier övertygande ett

hudcancerriskfnmmellan från solensolvanor och UV-strålning
beräknas för all hudcancer. Antalet episoder80 procentsvara ca av av
solbrännskada den totala livsdosen UV-strålning harliksom av sam-

hudcancerband och risk utvecklamed individers Ettattgruppers
högt solbrärmskador medförantal akuta under barn- och ungdomsåren

hudmelanomfsärskild riskökning fören
andra världskriget med ökat ekonomiskt väl-Utvecklingen sedan

fritids-stånd, längre charterresor, och rekreationsutbud,semester, annat
solbrunhetandra klädvanor och hälsoideal där uppfattasett som

eñersträvansvärt, sannolikt bidragit till den utveckling hudcan-har av
ser."vicer som nu

kosmetiska solariema bidragit tillI vad mån de moderna också har
hudcancems fortfarande klarlagt. Emellertid talarökning helt dataär
for frekvent användande kosmetiskt solarium också ökakanatt ett av

323"risken för hudcancer. fler flickor pojkarDet är än använ-som

7 Epidsunlight. 10-135.Lee JAH: Melanoma Rev 19s2;4:1toexposure
m Elwood Davidson HillGallagher RP, GB: Sunbum, and theJM, suntan
risk of malignant melanoma The Canada MelanomaWesterncutaneous -
Study. Cancer 1985;51:543-549.Br J
m and subsequent risk of primaryMacKie Aitchison Severe sunbumRM, T:

malignant melanoma in Scotland. CancerBr J l982;46:955-960.cutaneous
18°østerlind The Danish case-controlTucker Stone OM:A, MA, BJ, Jensen
study of malignant melanoma. of UV-lightII. Importancecutaneous exposure.
IntJ Cancer l988;42:3l9-324.
m The approach melanoma control.Marks Hill eds. public healthR, D to

early detection. UICC, Geneva, 1992.Prevention
m Diffey risk of skin from and solaria inAnalysis of the sunlightBL: cancer
subjects Photodermliving in northern l987;4:1 18-126.Europe.
3 MacKie ODohertySwerdlow English JSC, RM, CJ, Hunter JAA,AJ,
Clark lights, ultraviolet lamps, risk ofHole Fluorescent andDJ: cutaneous
melanoma. l988;297:647-650.BMI
184 Shannon TheWalter From C, HS,SD, Maxrett LD, Hertzman Roy P:
association withof malignant melanoma the of sunbeds andcutaneous use
sunlamps. Epid 2:232-243.J 1990;131Am



SOUoch skador 1999:444 sjukdomar 137Vissa

solarium internationella strålskyddsexpertisen intarder Den en
experiment befolkningsnivåmycket restriktiv hållning till det på som

utgörsolarieanvändningen
fram under andra världskriget inom denSolskyddskrämer togs ame-

filterrikanska innehåller kemiskakrigsmakten. Krämema ämnen - -
del far-framför allt den UV-strålningenabsorberar ansettssomsom av

krämer har filter både ochligast UVA UVB.UVB. Dagens mot
den hudrodnad UV-strålningenSolkrämema skyddar erytemmot som

emellertid skydd cancerfram-kan innehåller inget dessDe motge.
immunskadandekallande effekter. Användning solskydds-eller av

falsk trygghet och istället leda till ökadkrämer kan därför inge enen
exponeringstid.

nevi, styrdvanliga födelsemärken, genetisktUtvecklingen är menav
solexponering. Dysplastiska nevi ellerpåverkas också DN av-av

markör för hög risk ivikande födelsemärken, utgör extra att senareen
hudmelanomflivet utveckla

halvklotet har inteozonuttunningenDen över ärmutemporära norra
bidragit antaletomfattning den kan ha till det ökandehaft sådan att

hudcancerfall.

Påverkansmöjligheter

på nivåer. Med primärHudcancer kan förebyggas preventiontre avses
insatser till minska antalet nyinsjuknadesyftar att attgenomsom

UV-strålning.minska för i detta fall Genom tidig diagnos-exponering
dödlighetentik eller sekundär prevention kan minska i hudcancerman

för-tidiga eller förstadier tillhitta Genomtumörer tumörer.attgenom
vid den initiala behandlingenbättrad tilläggsbehandling tumör-av en

minska dödligheten i sjukdomen.sjukdom kan också Detta utgörman
tertiär sistnämnda diskuteras i dennaprevention. genomgång.Den

för beståendeErfarenheter från Australien och talarUSA att en
uppnå.°beträffande solvanor gårbeteendeförändring att

I Nilsson Ullén Sunbed Swedish urbanBoldeman H: inC, B, B,Jansson use
behavioral Characteristics. Med 19.adolscents related Prev 1997;26:1 14-1to

m solarier.SSI FöreskrijiFS 1998:2 om
m Tucker ElderGreene Clark MA, DE, Kraemer KH, Guerry IV D,MH, WH,

ofWitmer AcquiredThompson Matozzo Fraser MC:WK, precursors
melanoma. The familia dysplastic syndrome.malignant N Engcutaneous nevus

JMed 1985;312:91-97.
I Marks Borland sun-related attitudes andHill White R: ChangesD, V, R,

sunbum in population high risk ofbehaviours, and reduced prevalence ata
melanoma. ;2:447-456.Ca Prev 1993Eur J
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l tillI och framgångAustralien har med räknat fram denna iattman
l skulle kunnaavseende, befaratpreventivt kompensera ökatett armars

antal fall till följdhudcancer ozonuttunningen södra halv-överavav
klotet.

snabb beteendeförändringI Sverige torde svår uppnå.atten vara
kan grund i den positiva attityden tillha sin solande i landDetta vårtatt

sammanhänger med klimatet. kan påverka sin och sinaAtt man egen
förändradebams framtida risk för hudcancer börjarsolvanorgenom

dock bli befolkningen. Enligt företagnaalltmer känt i studier kun-är
högt sambandet mellanskapsläget relativt avseende solstrålning och

hudcancenl positiv attityd till brunhet friskhets- ochMen en som
skönhetsideal fortfarande dominerande i den Skandinavienföddaär
befolkningen.

kunskaper riskerna med hög UV-strâldos iakttar inte till-Trots om
räckligt skyddsbeteende. Risken drabbas hudcancer förmånga att av

del liten medan risken föruppfattas andra uppfattasegen som som
högre förebyggande arbetet har initierats blandDet annat genom en

myndigheternationell samordningsgmpp mellan olika och aktörer som
sedanarbetar med UV-frågor tio år Arbetsgruppen för förebyggande-

strålskador från solljus AF SS. Viktigt solskydds-är ett gemensamtav
budskap, det gäller solskyddskrämer.användningen sol-Ennärt.ex. av
skyddskräms solskyddsfaktor protection factorSun den-SPF anger
tidsfaktor med vilken UV-exponeringen kan ökas osoladutan att en
blek hud blir röd, det vill får ytlig brärmskada, Sol-säga ett erytem.en

komplementskyddskräm skall användas till andra UV-skyddsåt-som
gärder. viktigare skyddsåtgärder.Kläder och skugga är

strålskyddsinstitut har för utarbetande föreskrifterStatens ansvar av
för solarieanvändning. samråd med internationell strâlskyddsexpertisI

den strålskyddsmyndigheten fastställt riskfrihar svenska förgränsen
solarieanvändning till gånger år. beräkning har gjorts på10 Dennaper
strålfysikaliska vad ochgrunder gäller solarierörs strålningsspektrum
likhet UV-spektrum i Myndigheten tillmed naturlig sol. kan kommu-

efterlevnaden de föreskrifter handlaröverlåta tillsynennerna av av som
säkerhetsföreskrifter.solarierörens strålningsegenskaper och övrigaom

I populationsMarks Melanoma prevention: possible changeR: to a
behaviour in the Cell 1994;7:l04-106.sun Pigment Res
19° Sunbathing sunbedBrandberg Ullén Sjöberg Holm andY, H, L-E: use
related self-image radomized sample of Swedish adolescents. Eur Jto a
Cancer Prev l998;7:321-329.
m Sjöberg risker: Attityder, kunskaper och riskuppfattning.SolstrålningensL:

för riskforskning, Handelshögskolan, StockholmRapport Centrum 1993.nr
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Miljö- hälsoskyddsnämndenoch i kommunerna skall dock tillsynutöva
hygien hälsoskyddslagenenligt och miljöbalken.etc.av

beträffarKunskapsläget vad mellan pigmentfläckarsambandet i
huden relativtoch hudcancer högt i befolkningen i Sverige. Dettaär

kontaktmånga söker med sjukvården for få sina hudfläckargör att att
undersökta.

Genom screening eller tidig diagnostik hela eller delarav av en
befolkningen kan dödligheten i vissa cancerfonner påverkas. Denna

visat sig tillämpligmetodik har på hudcancerännu prövasvara men
vetenskapligaför närvarande i studier bland i Sverige.annat

i Ofullständig forskningsbehovkunskap och

Den relativa betydelsen solexponering i Sverige respektive utom-av
lands för fall hudcancer i Sverige inte skulleantalet känd ochärav
behöva vetenskapligt utredas. tidig diagnostikVärdet hud-av av
melanom screeningprogram riktade till högriskgrupper respek-genom
tive befolkningen helheti sin inte belagt och behöver därför analyse-är

studier.kontrollerade fastställa faktiskt orsaks-För att ettras genom
samband användande kosmetiskamellan solarier och hudcancerav
krävs ytterligare vetenskapliga studier. Effekterna permanentav en mer
ozonuttunning halvklotet kan komma krävaöver attnorra noggrarma
studier hudcancertrender.av

Det saknas detaljerad kunskap svenskens inställning till attmer om
ändra studier såvälsina solvanor. Större prospektiv karaktärav som
återkommande monitoreringar solningsbeteenden därför viktigaärav
för hudcancerförebyggandedet samlade arbetet. samhälls-De och
sjukvårdsekonomiska konsekvenserna fortsatt ökning antaletav en av

fall hudcancer i landet skulle behöva analyseras.nya av
Vidare kunskaperna eventuella systemeffekter vid använd-är om

ning ofullständiga.solskyddskrämerav
anlägga tvärvetenskapligt perspektiv solningAtt på livsstils-ett som

fråga inkluderande samarbete med genderforskare skulle sannolikt
påverka möjligheterna varaktig förändring attityder ochuppnåatt en av
beteenden i fråga solbrunhet hälsoideal.somom
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Befintliga mål strategieroch10.4.3

mål, strategierBefintliga och aktörer

finns från konferensenoch konsensusuttalandeslutdokumentDet som
Spri, förebygga utvecklingforskningsrådet och Attmed Medicinska

mål.har nationellaår 1994malignt hudmelanom, använts somav
primärpreventiva insatser bedömdesförviktigaste målgruppemaDe

med ökad risk ljus-vissabarn och ungdomar samt grupper somvara
de ärftlig belastningmed högt antal nevi medhyllta individer, de samt

Överdriven solbrärmskadorexponering för solljus ochför hudcancer.
Befolkningsstrategier förskall undvikas.särskilt under uppväxtåren

nationell nivå dock etablerats. hälso-implementering på har Inom
relativt omfattande verksamhetsjukvården bedrivsoch en av nevus-

kombineras denna patientverk-tidigdiagnostiskt syfte. Oftastkirurgi i
ske systematiskt vissolrådsinformation. bör påsamhet med Detta ett

vid kirurg- plastikkirurg-onkologkliniker ochsåväl vid hud- och som
primärvården.kliniker inomsamt

sjukvårdenhudcancerförebyggande arbetet bedrivs oftast inomDet
befolknings-ställen finns ocksåoch patientorienterat. På någraär ett

Stockholm. hartill exempel i Sedan år 1990inriktat solvanearbete,
öka medvetenhetensjukvården olika metoder förtillämpat att om sam-

Öppetland, hussolning ibandet mellan hudcancer och vårt t.ex. genom
uppsökande bad-onkologkliniker, verksamhet påpå hud-, kirurg- och

solråd.nationella affischkampanjer medstränder och

Uppnådda effekter

förebygga ändrade sol-utsträckningHudcancer igår attstor genom
Öppet hus-aktivi-behandling. Vidtidig diagnos ochochvanor genom

media.intresse från allmänheten och Enförelågår 1990 stortteterna ett
noterades efter kampanjen. Enhudmelanompåverkan på incidensen av

solrådsinforrnationmederfarenhet det svårare nå änär utatt attvar
framför allt nårhudbesiktning ochmed erbjudande gratis att manav

hudmelanom.äldre med risk förlägre

m hudmelanom. Konsensuskonferens 16-maligntförebygga utvecklingAtt av
tryck 1994.18 1994. 256,Sprinov.
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och10.4.4 Mål strategier

Mål

alla hudcancergformer skallAntalet fall minska och fam-nya av
för allt hudmelanomdödligheten i

åtgärder myndighetsnivåUV-preventiva på bör samordnas.0
Attityder till solbrunhet och solvanor bör förändras.0

utsatthet UV-strålningoch ungdomars för skall minskaBarns

Information UV-skydd till föräldrar och personal inom barn-0 om
och Skolhälsovård skall öka.

användningen kosmetiska för-Information solarier skallom av
bättras

Tillsynen solarier skall förbättras.0 av

Enhetliga skall för produktdeklaration hjälp-regler antas av
för UV-skyddmedel

solglasögon textilierSolskyddskrämer, och skall produktdeklare-0
ras.

Inledande synpunkter

Hudcancer Sverige beroende felaktigaökar kraftigt i på solvanor med
ökad UV-exponering.

Ökningen ändrade solvanor före-kan endast brytas genom genom
byggande flera nivåer.insatser på

Lokala, nationella insatser för hudcancerpreventionregionala och
behöver ytterligare samordnas. sådan samordning finns redan vadEn

rikstäckande debeträffar initiering återkommande kampanj Underav er.
och alltåren har media hudcancer solvanorägnat störresenaste

viktigt någorlunda konsistent bud-och det därför medutrymme är ett
skap från Bland potentiella övriga aktörer bör ocksåolika experter.

flygbolagen.resebranschen ochnämnas
skall bedrivas på optimalt börFör utvecklingsarbetet sättatt ett

någon form övergripande För hudcancerföre-nationellt detansvarav
byggande Några solvanestudier har i Sverigearbetet behövas. gjorts
under behöver data aktuella kunska-l990-talet. Preventionen mer om

attityder och beteenden kring solvanor.per,



SOU 1999: 137 Vissa sjukdomar och skador 449

incidenskurvanDet måletlångsiktiga vända hudcancer.är att av
Målet hudcancerförebyggandeför arbetetdet såledesär att genom
beteendeförändring minska fall.antalet Cancerregistret erbjudernya en
unik avläsa effekter det förebyggandemöjlighet arbetet. Enatt av
indikation vi på den relaterade minskningenär rätt väg äratt ovan av
ökningstakten hudmelanom noterades första gången i 1995 årssomav
incidensstatistik och har bestått under 1996 och 1997.

Mål, strategier och aktörer

Antalet fall alla hudcancerformer skall minska och framför alltnya av
dödligheten hudmelanomi

Effekter sig först iändrade solvanor visar ändrad attityd till sol-enav
brunhet solande.och målmedvetet Bestående beteendeförändringar av
svenskars solvanor målet för primärprevention hudcancer. Enär av
ökad mindre riskfyllda vistasmedvetenhet i solensätt att är ettom rea-
listiskt mål.

Till läggas strukturella åtgärder i lokalsamhälletdetta bör som
underlättar riskfriare hälsoval, i detta fall till exempel erbjudande av
skuggiga utomhusmiljöer i barn- och fiitidsmiljöer. utvecklings-Ett
arbete pågår redan i landet bland vid Institutionen för land-annat
skapsplanering, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp i samarbete med
flera kommuner.

utsatthet för UV-strålning skallBarns och ungdomars minska

Huvudmålgrupp för förändringsarbete inom livsstilsområdet sol-ett
höjningbarn och ungdomar. En ytterligare kunskapslägetärvanor av

det gäller behovet skydda från UV-exponeringbarnnär ärattav
väsentligt inom småbarnsföräldrar och inompersonalsomgrupper
bam- skolhälsovård.och Ett utvecklingsarbete pågår avseende peda-
gogiska hjälpmedel för sjuksköterskor skall ianvändas för-som
äldrainformationen på bamavårdscentralema.

Information användningen kosmetiska solarier skall förbättrasom av

Allmänt kan det gäller solariebruk viss försiktighetnärsägas att en av
bruket bör iakttas. Vidare bör gällande högsta antal "riskfria solarie-
episoder bli känt befolkningen förår möjliggöra frivilligaattper av
riskval.
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för-befolkningenkartläggning solariebruket ibättre ärEn av
bättreförebyggande kräverarbete.utsättningen bra Dettaför ett en

solarier ikommersiellautbredning och antalgeografiskkunskap om
strålskyddsföreslcrifcer skulle kunnagällandeEfterlevnadenlandet. av

infor-för obligatoriskuppföljningen de reglernastärkas liksom av nya
Ävenjanuari årinfördes den 1 1999.solariebesökaremation till som

nivå.hållas på högsolariema behövertillsynen enav

antas hjälpmedel förproduktdeklarationskall förEnhetliga regler av
UV-skydd

hud-skyddar deninnehåller kemiskasolskyddskrämer ämnen motsom
innehåller dock ingetUV-strâlningen kan Derodnad erytem ge.som

immunskadande effekter.cancerframkallande ellerskydd dessmot
trygghet.solskydd kan därför falskAnvändningen krämer gesom enav

utvecklingsarbete på församordnat gånginternationellt är stan-Ett att
solskyddsprodukter och allmänhetenUV-skyddskrav pådardisera enge

solskydds-solskyddskrämer behöverinformation.klar Föroch enhetlig
lämpligtklargöras pådet behöver ocksåfaktorn SPF sättmenanges,
UV-skydds-har i dag oftainnebär. Solglasögonvad UV-skyddet

fritidskläderBad- ochnågon enhetlig sådan.märkning, inte sommen
UV-skyddsmärlcning.däremot oftasaknar Importsaluförs i Sverige av

UV-skyddsmärkning har nyligenmedbadkläder Australienfrån startat.

Allergier10.5

nuläge ochBakgrund,10.5 prognos

Inledning

framträttöverkänslighet har under 1990-taletAllergi och ensomannan
befolkningensvenskavästvärlden. denfolkhälsofråga i Istor vuxna

allergi ochtonåringarde besväras För40nära attprocent avanser
procent. stadigtallergiker ökatAntalet harsiffran 50ärunga vuxna

tillhör våraoch allergiemadecenniernaunder de mestsenaste numera
utbredda sjukdomar.kroniska

I 1996/97.levnadsförhållanden: ULFundersökningSCB:s av
94 november, Latin,Introduktion. Allergzstämma 96. 7-8 NorraKjellman M.

StockholmFolkhälsoinstitutet.Inomhusmiliön. AbstractsStockholm. Tema:
1996.
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allergierFörekomst av

befollmingenI

Ökningen allergier dramatisk gäller forskareoch alla åldrar. Vissaärav
fördubbling de vanligaste allergisymtomen mittentalar sedanom aven

tredubblingf1970-talet, andraav om en
överkänslighetdet gäller saknar allergiemasNär annan som-

ändåimmunologiska bakgrund där påminner allergisymtomenmen om
studier. fler liderdet tillförlitliga Allt deär ont rapporterar attom av-

elkänslighet, känslighet amalgam, sjuka-hus-sjukanexempelvis mot
känslighet,multipel kemisk dvs. de på flera kemi-och överreagerar

kalier. tecken tyder på till och medfinnsDet är störreattsom gruppen
allergikema. undersökning bland kontorsanställdaIän en angav

blivit sjuka inomhusmiljöntotalt de på sin arbets-45 procent att av
plats Skilda studier visar 10-20 den befolk-att procent av vuxna

f°ar andningsproblem kan betecknas överkäns-ningen som som annan
lighet och irritanter bland tobaksrök, damm,olika ämnen annatmot

frånstarka bilavgaser. besvär luñvägama ochdofter och Om övre
högresiffranandra in blirräknas ännuorgan

Allergikurvoma fortsätter peka uppåt. finns inga tydligaDetatt
den kraftigaskvallrar uppgången påär vägatt attprognoser omsom

gång blivit med sina kan underDenmattas symtomsom en avav.
omständigheter få besvär, eftersom kroppens aller-ogynnsamma nya

utgiska reaktionsmönster finns kvar livet Ytterligare ledtråd ären
befolkningen i familjemedlemmajoritet dag har äratt en en somav

allergiker

195Kjellman Allergiska sjukdomar ökar. Linköping okt Nilsson Risk-98; L.M.
offactors for disease childhood. Health andDepartmentinatopic

Pediatrics. of Health LinköpingEnvironment. Division of Faculty Sciences,
Åberg Epidemiologi vid och allergi hos svenskaUniversity 1998; N. astma

skolbarn. Nordvall red. och allergi föränderligHedlin G, L Astma i en
Mölndalmiljö. Glaxo Wellcome AB. 1996.

1% Sahlgrenska universitets-Löwhagen Skriftligt utkast. Allergicentrum,O.
sjukhuset. Göteborg 1998.
m allergi och överkänslighet.Fonngren OmfattningenH. annanav
Vetenskaplig kunskapssammanställning. Folkhälsoinstitutet. Stockholm 1998.
98 Skriftligt utkast. Allergicentrum, Sahlgrenska universitets-Löwhagen O.
sjukhuset. Göteborg 1998.
99 Kjellman uppgift. LinköpingMuntlig 1998.M.
2°° factors for disease Childhood. ofNilsson Risk DepartmentL. atopic in

Division of Pediatrics. Sciences,Health Environment. Faculty of Healthand
Linköping University 1998.
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Olika åldersgrupper

fortfarande vanligast bland denAllergiska sjukdomar är menvuxna,
1960.2dem födda eftersker hos årkraftigaste ökningen ärsom

kroniskaoch hösnuva de vanligasteatopiskt eksemAstma, är numera
hälftensvenska skolbarn. Allergiema drabbarblandsjukdomarna av
fjärdebarnen i 12-l3-årsâldem och sju-våra 40 procent varavunga,

åring.
Överkänslig-olika i olika åldrar.kanallergiskaDe utsymtomen se

hos hos ochförekommer oftare bamhet födoämnen änmot vuxna
det levnadsâret.redan under förstabesvären dyker för det mesta upp

jordnötter och sojabönorfisk/skaldjur,allergiDet ägg, nötter,är mot
dock fun-livsmedel innehåller proteiner kandominerar. Alla somsom

sällankött, potatis, ris och kokta kálväxterallergen även omgera som
ålder och bland tonåringar ochBland bam till årsproblem. upp sexger

eller överkänsliga någotallergiska10är motprocentunga vuxna ca
födoämne för överkänslighet födo-Tillförlitliga data saknas mot

icke-immunologiskbefolkningen, där intoleransi denämnen envuxna
varianten de allergiskavanligaste Blandöverkänslighet denär

allergiskt kontakteksem, irrita-atopiskt eksem,hudsjukdomarna
atopiskt eksem bland bam.nässelutslag dominerar Förtionseksem och

beroende på ålder. Cirkaskolbarnen siffran 167-28 procentär procent,
hudutslagellerhar eksem Enalla i Sverige deattuppgerav vuxna

Mellan ochhar handeksem. 20tiondel befolkningen 15 procentav
kontaktallergi,uppskattningsvis någonbesväras runtav varav

allergiskaoch 2kvinnorna15 männen är motprocentprocent avav
nickel.2°°2° visar studier de4-10För att procentastma av vuxna

i dagutbredd hos ochdockberörs. Sjukdomen ärär astmamest unga
svenskasymtomyttringen bland barn. 20-den spridda långdragnamest

2 Hedlinföränderlig miljö. G,och allergi iBjörkstén N. Astma en
Glaxo Wellcomeallergi föränderlig miljö.Nordvall ochred.L Astma i en

MölndalAB. 1996.
m och överkänslighet. Veten-Omfattningen allergiFonngren H. annanav

Folkhälsoinstitutet. Stockholm 1998.kunskapssammanstâllning.skaplig
m Toxikologisk bedömningmatallergenen.Edberg vanligasteU. De av

Toxikologiska rådet. från4/98.allergen. fån RapportRapport seminarium,ett
Stockholm 1998.kemikalieinspektionen.

2 Födoämnesöverkänslighet hos Bengtsson U,Bengtsson U. vuxna.
dryck Tikaöverkänslighet för ochörrâdtsk födaEriksson red.NE F matom-

Läkemedel Malmö 1996.AB.
2°5 1996/97levnadsförhållanden:undersökning ULFSCB:s av .2°° BildtMessingskin Kilbom TMeding Work-related disease. K,B.

work. Arbetslivsinstitutet. Solnared. health 1998.sWomen at
2°7 utvecklar handeksem.nickelallergikemaRunt 40 procent av
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40 alla små barn har vid tillfällenågot hañ besvär kanprocent av som
tyda på och skolbarnen5-10 har fåttastma, procent astma-av en
diagnos. allra vanligaste allergifonnenDen däremot hösnuva.är Före-
komsten här ganska ovanlig bland småbarn,är ökar snabbt undermen

för nå i tonåren och blanduppväxten Av allaatt toppen yngre vuxna.
har 8-22 enligt olika undersökningar, allergiskaprocent,vuxna sym-

näsai ellerögontom

Män och kvinnor

Under barndomen har pojkar allergiska besvär i utsträckningstörre än
flickor, förhållandet ändras i puberteten. Atopiskt eksem där-ärmen

vanligare bland såväl flickor hos kvinnor. ålderemot Iunga som vuxen
har dubbelt kvinnorså många handeksem.än Både aller-mänmer som
giskt och icke-allergiskt kontakteksem förekommer oftare hos den
kvinnliga befolkningenhalvan och ungefär tio gånger så mångaav

nickelallergikvinnor drabbas När själva fårmänsom av vuxna ange
de har något allergiskt besvär 43 kvin-nästan procentom svarar av

ja, drygt 35 Skillnaden tydligareprocent mäxmen.mot är ännunorna av
för arman överkänslighet. Nära 21 kvinnorna deprocent attav anser

märmen.har sådana vilket 70 högre förärsymtom, änprocent

Socioekonomiska och geografiska områdengrupper

Sambanden mellan sociala förhållanden och allergi relativtär ett nytt
forskningsområde. sammanställningar pekar dock allergiskpå att
hösnuva vanligare inom högre socialgrupper medanär förekom-astma

oñare hos i lägre socialgrupper liksom allergi motmer personer
kvalster. Cirka 7 arbetare de besvärasprocent attav vuxna anger av

procent"siffranmedan för tjänstemännen 5 Allergi dub-astma, är är
belt landsbygden.så utbrett bland tätortsbam bland barnen påsom

m Fonngren OmfattningenH. allergi och överkänslighet. Veten-av annan
skaplig kunskapssammanställning. Folkhälsoinstitutet. Stockholm 1998.
2°9Meding Work-related skin disease.a. Kilbom Messing K, Bildt T
red. workWomens health Arbetslivsinstitutet. Solna 1998.at
2 SCB:s undersökning levnadsförhållanden: ULF 1996/97.av
2 SCB:s undersökning levnadsförhållanden: ULF 1996.av
m Fonngren OmfattningenH. allergi och överkänslighet. Veten-av annan
skaplig kunskapssammanställning. Folkhälsoinstitutet. Stockholm 1998;
Nilsson Risk factorsL. for disease childhood.atopic in Department of Health
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Åberg på mellanutförts värnpliktigaEnligt undersökning av somen
ivanligarekonstateras förekomstenåren och 19961972 ärastmaatt av

vuxnahosSverige hos såväl l8-åringari södraän somnorra

och riskgrupperSårbara grupper

vägande riskfaktomallergibenägenhet denärftligAtopi är tyngst--
befolkningen de skandina-tredjedel ihosför allergi och finns en av

ländema" löperrisk råka för allergisk sjukdomviska Störst att ut en
dessutom tidigt i livetallergianlag i släkten ochden har exponeratssom

insjuknarfamiljer tecken atopipåför allergiframkallande Iämnen. utan
allergiskeller eksem. Medhösnuvabarnen i10 astma,procent enca av

föräldrarnabådatredubblas förekomsten. Harförälder fördubblas till
barndrabbasallergiska besvär vartannat

utvecklaarbete riskerarde i sittEn är attutsatt somgruppannan
vanligasteEksem deni sin allergisjukdom.allergi eller försämras är

Sverige. låg-kvinnodominerade,i Mångayrkeshudsjukdomen
kanhudens skyddsbarriärutpräglade våtarbetenyrkenavlönade är

köksbiträde,hårfrisörska,tvål och kemikalier,skadas vatten, somav
lokalvårdare" Vårdpersonalhemvårdare ochlivsmedelsarbetare, som

naturgurnmi inne-skyddshandskar tillverkadedagligen använder av
riskgrupp.ytterligarelatexproteinerhåller allergiframkallande är en

Även kemikalier och nötninghänderna ofta fördäryrken utsätts våta,
Överst hudsjukdomarrapporteradei statistikenriskgrupp. överär en

Linköpingof Pediatrics. Faculty of Health Sciences,Divisionand Environment.
University. Linköping 1998.
m överkänslighet.allergi ochOmfattningenFormgren H. annanav

StockholmFolkhälsoinstitutet. 1998.kunskapssammanställning.Vetenskaplig
Meding BildtMessing Tskin Kilbom K,Work-related disease.B.

Solnawork. Arbetslivsinstitutet. 1998.red. Womens health at
2 ofdisease childhoodfactors for DepartmentNilsson RiskL. atopic in

Sciences,Faculty Healthof Pediatrics. ofHealth Divisionand Environment.
Linköping University 1998.
21° kun-överkänslighet huden VetenskapligBjörkner Allergi ochB. iannan

Stockholm 1994.Folkhälsoinstitutet.skapssammanstâllning.
m BildtKilbom Messing TWork-related skin disease. K,Meding B.

Solnahealth work Arbetslivsinstitutet. 1998.red. Womens at
m allergibesvär blandhud- ochLundberg KartläggningSilverdahl M.M, av

Millqvist Bender M. Latextandvårdspersonal Uppsala län; Söderlund U,i
IgE-medieradOperating unit; Tuijanmaa,in the K.allergy among nurses

prevalens-klinik-diagnostik. Allergistämma 98. 4-5latexallergi historik,-
Folkhälso-Stockholm.Olikhet hälsa. Abstracts.februari, Norra Latin. Tema: i

institutet 1998.
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hanmar frisörer, maskinmontörer kockar.och Målare,: svarvare,
mekaniker, byggnadsarbetarebagare, och fabriksanställdaSvetsare, är

grupperandra utsatta

Effekter ñr individ och samhälle

Allergiska sigkan i luflrören, huden, ochsättasymtom näsan, ögonen
fallmag-tannkanalen. kan helaI kroppens cirkulation påverkasvärsta

och leda till livshotande allergichock. Varje år inträffar 900runten
dödsfall orsakade allergi, i första hand med direkt ellerastmaav som

orsakmmindirekt
De allergiska kan olika olikai åldersgrupper.symtomen utse

Begreppet allergimarschen syftar på naturligt förlopp där allergi-ett en
form kan med åldernbort ochväxa barnEttersättas av en annan.
med atopi ärftlig benägenhet för allergi kan redan förstaunder de två
levnadsåren allergiskt födoämnenvissa och livsmedel.motreagera
Allergin kan sig atopiskt eksem. Hälften alla barnäven yttra ettsom av

haft atopiskt eksem får allergisk sjukdom i luftvägama.som senare en
Vid till sju års ålder har barnet ofta blivit med matallergin ellertre av
eksemet. stället kan det besvärasI vissa i luften och utvecklaänmenav

eller pälsdjursallergi. Från förskoleåldem riskerar pollen-astma en
allergi bryta allergi kanEn sig första gången iävenatt ut. yttra vuxen
ålder besvären ofta bortFörr hos de bam drabbadesväxte som av

Ävenallergi. utsikternaI dag den gång blivitär sämre. medsom en av
sina underkan omständigheter få eftersomsymtom ogynnsamma nya,

utkroppens allergiska reaktionsmönster kvarstår livet
Ständig och otrygghet, känsla inte räcka till, kontakteratt tätaoro av

med sjukvården eller oförstående attityder från omgivningen någraär
de allergifamiljenproblem kan Andra problemmöta. är extraav som

kostnader for mediciner och specialmat kan fåsvår påatt tagsom vara
och många gånger dyr. Vardagliga rutiner städning,är mat-som som
lagning, planering Smörjningoch eksem inte sällan mycket tid itarav
anspråk. ocksåDet belagt barn och ungdomar med ochär att astma

219Meding skinB. Work-related disease. Kilbom Messing BildtK, T
red. Womens health work Arbetslivsinstitutet. Solna 1998.at
22° 1996 avled på897 grund vilket hög sifña ställd iärastma,personer av en
relation till andra dödsorsaker i Sverige.
w Socialstyrelsen. Statistik. dödaAntal med bronchialeastma som
underliggande eller bidragande orsak 1960-1996.
m Kjellman allergiutvecklingen.M. och HedlinAstma- G, Nordvall red.L

och allergi föränderligAstma miljö. Glaxo Wellcomei AB. Mölndal 1996.en
2 Kjelhnan uppgift.Muntlig LinköpingM. 1998.
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hosoftare söker hjälpi skolan ochallergi periodvis sämrepresterar
utanförskapjämnåriga. Känslajämfört med andraskolpsykologen av

ibland allergisjuk-isolering följa isocial riskeraroch medoch till att
spår ellerungdomar haryrkesrâdgivning tillBristandedomens som

riskmedfå svåra följderkan ocksåellerhaft atopiskt eksem astma -
i livet.förtidspensioneringomskolning ochför sjukskrivning, senare
vistas idet svårtproblem kanallergiskaden har ävenFör attvarasom

nöjeslivet.eller delta ifritidsaktivitetersinaoffentliga lokaler, utöva
likaså påtag-hela samhälletförkonsekvensernaekonomiskaDe är

uppskattades tillkostnaderAllergisjukdomarnas totala år 1991liga.
kostnadertyder dagensmycket påoch ärmiljarder kronordrygt 4,9 att

sjuk-sammanlagda kostnaden för allanivå. denungefär Avpå samma
direktaSåvälför 1,8allergiemaSverige svaradedomar i procent.

för-dödlighet,indirekta kostnaderläkemedelutgifter vård och som
räknatsdå in. Dentillfällig sjukdom haroch störstatidspensionering

till korttidssjuk-förtidspensioneringar ochtillhänförakostnaden är att
skrivningar

möjlighetochorsakerKunskap10.5.2 attom

påverka

utvecklingenOrsakerna till

försammanfattande beteckningöverkänslighetAllergi och är enannan
omgiv-imed vanligakontaktutlösasolika besvär kan ämnenavsom

immun-allergi har felprogrammeratiinsjuknarningen. Den ettensom
ikommerkroppenaktivera närsymtomattsystem genomreagerarsom

problem. Hosklararandrakontakt med utanämnen avpersonersom
immunologiskadessaöverkänslighet saknasliderdem annansom av

aller-ändå liknalidandet kanellersjälva besvärenmekanismer, men
gikerns.

allergiölcningendramatiskadenligger bakom ärVad ytterstsom
för-mutationer i arvsanlagenavfärdathardock Forskarnagåta. somen

allergifram-allergenförekommandenaturligtharklaring. hellerInte
blivit vanligare.pälsdjur, Denellerpollen över-kallande ämnen som

individenssamspel mellandet krävsgripande hypotesen är ettatt
allergi skallförför allergenoch exponeringärftliga känslighet attett en

m Hedlin Nordvall red. Astmaskolan. G, LAllergiska barn iBorres M.
MölndalWellcome AB. 1996.föränderlig miljö. Glaxoallergioch i en

2 kostnaderna.samhällsekonomiskaLindgren Astma. DeJacobson B.
Lunds universitet 1995.Studier isamhällsekonomi
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bilavgaserMiljöföroreningar tobaksrök, kemiskautvecklas. ochsom

hudkontakt metallersubstanser utlösa liksom medkan också symtom,
vissa miljöfaktorer förstärkaeller intag kanfödoämnen. Dessutomav

allergenexponering. här spela allraeffekten Rökning störstansesav en
inomhusmiljöer och ianmingsperiod, dåliga föroreningarroll. Kort

faktorer ocksåförstärkare. Flera i miljön kanutomhusluften andraär
kombinationenallergirisken. exempeltillsammans påverka Ett är att

föräldrarnafuktskadad, dåligt ventilerad bostad ochiväxa attupp en
rökersamtidigt

har energisnåla hus med otill-Sedan mitten 1970-talet tätare,av
felaktiga orsakat fuktskador ochräcklig ventilation, byggprocesser som

mellaninomhusmiljöer. Sambandförsämrat mångamaterialnya
luftvägsbesvär, sjuka-hus-å enda sidan ochfuktiga byggnader

säkerställts. redan harandra sidan harsjukan allergier å Desamt som
riskgruppen. fuktigaallergianlag tillhöra Iallergi eller ärftliga antasen

irriterande mögelsporerallergiframkallande ellermiljöer inte baratrivs
kvalster spindeldjur kan orsakabakterier också småoch utan som

ofta fukthalten i byggnaden och har där-allergi. Dålig ventilation höjer
sjuka-hus-symtom till kvalsterallergi.kopplas till såvälför kunnat som

frigörs från byggnadsmaterialGasfonniga, irriterande ämnen trossom
för allergi och överkänslighet. Dåockså riskfaktor annanvara en

allergiframkallande och irri-bäraredammpartiklar kan ämnenvara av
hälsofaradåligluñvägarna vidare städningtera som enanges

rökning.partiklar i inomhusluñen däremotkällan tillDen ärstörsta
passivvisat små bam förFlera undersökningar har utsättsatt som

mBjörkstén föränderlig miljö. Hedlin G,allergi iochN. Astma en
föränderlig miljö. Glaxo WellcomeNordvall red. och allergiAstmaL i en

AllergicAllergy White diseasesMölndal Paper.AB. 1996; European as a
of Braine-lAlleud 1997;health problem. The UCB Institute Allergy.public

frågoroch budskap Tre svåraImmunologiska reaktioner prevention omom
Stockholm.oktober itill immunologiska 21allergi och försök svar.

Miljö1996:124.Seminariedokumentation. Folkhälsoinstitutet l997;l6; SOU
Miljöhälsoutredningens slutbetänkande.hållbar hälsoutveckling.för en

227 hälsosam innemiljö.för alla bryrInneboken bok sig om ensomen-
StockholmSvensk Byggtjänst.Socialstyrelsen.Folkhälsoinstitutet och AB

Miljöhälso-hälsoutveckling.Miljö för hållbar1998; SOU 1996:124. en
utomhus.Luften andasutredningens slutbetänkande; Sundell Kjellman M. vi

Vetenskapligoch överkänslighet.Inomhusmiljöns betydelse för allergi annan
anaFolkhälsoinstitutet. Stockholm 1994; TVOCkunskapssammanställning.

Scientificfrom NordicHealth Industrial Indoor ReportEnvironment.Nonin a
ChildhoodStockholm 1996;Långholmen Warner A.MeetingConsensus at

DissertationsLinköping University MedicalAsthma and Indoor Environment.
Pediatrics.Division ofof Health and Environment564.No. Department

LinköpingFaculty of Sciences. 1998.Health
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tobaksrök insjuknar i andra bam.lättare Om röktänastma mamman
under tilltar barnets allra Mångagraviditeten asunarisk bammest. som
redan också samtliga astmaanfallhar mår rök. Avsämre antasastma av

rökningtill tredjedel bero pâ andrasupp en
glädje djur. fåglarBarn kan ha umgås med Pälsdjur ochstor attav

sprider allergiframkallande finnsemellertid Forskningsbeläggänmen.
för kontakt med pälsdjursallergen från kattsambandet mellan främst-

under levnadsår och ökad risk för allergi i livet.barnets första senare-
ärftlig allergibenägenhet. allergiskgäller särskilt vidDetta Astma,

väsande andning luftvägsinfektio-pipande långdragnaoch samtsnuva,
Rökning,kan följderna vid exponering för pälsdjur.någraner vara av
riskfakto-fukt och pälsdjur pekas de allvarligastesammantaget ut som

småbarnför hosastmarema
Även nivåer luftföroreningar jämfört medSveriges lågaäravom

andra framför i ochländer kan halterna allt bilavgaserämnen sot-av
faktum allergirisken förpartiklar orsaka hälsoeffekter. Det är störstatt

misstankarna roll förstadsboma har stärkt utomhusluften spelatattom
allergiutvecklingen, vetenskapliga bevis saknas i dag för sådantettmen

fungeraantagande. teori luftutsläppen kan bidragandeEn är att som
andra viktigareorsak tillsammans med faktorer. emellertid klar-Det är

lagt för kvävedioxid där källanexponering och största äratt ozon -
vägtrafiken allvarligt riskerar försämra hälsotillståndet hos denatt-

luftrörsbesvär.redan lider och gällerDetsammaastma svartasom av
småskalig Studierpartiklar från vanlig vedeldning. har också visat att

kvävedioxid förmår förstärka reaktionen allergiframkal-och påozon
ärrmen.lande

2 för Miljöhälso-sou Miljö hållbar hälsoutveclding.1996:124. en
utredningens Sundell Kjellman Luften andas utomhus.slutbetänkande; M. vi
Inomhusmiljöns betydelse för allergi och överkänslighet. Vetenskapligannan
kunskapssammanställning. Folkhälsoinstitutet. Stockholm 1994.
m Ahlbom Foucard KjellmanBackman Baldce Halken M,A, A,
Malm Sundell Pälsdjur inomhus risk förSkerfving Zetterström O. -

tvärvetenskapligallergi eller skydd sensibilisering/allergi Nordiskmot
vetenskapliga främstgranskning den litteraturen angående samband mellanav

små pälsdjur, sensibilisering allergiutveckling. Utkastbarns för ochexponering
bok för alla bryr hälsosam innemiljö.1998; Inneboken sigsom enen om-

Folkhälsoinstitutet Socialstyrelsen. Svensk Stockholmoch AB Byggtjänst.
1998; Miljö för hållbar hälsoutveckling. Miljöhälso-SOU 1996:124. en
utredningens slutbetänkande.
23°Allergzlstämma februari, Stockholm. OlikheterNorra Latin,98. 4-5 Tema: i

Stockholm,hälsa; Health Nordic Conference,Urban Air Respiratoly A
Sweden, Folkhälsoinstitutet. Stockholm;November 5-6 1997. Summary.

i utomhusmiljön, speciellt luftföroreningar.Boström FörändringarCE.
Hedlin föränderlig Glaxored. och allergi miljö.G, Nordvall L Astma i en

i
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Påverkansmöjligheter

Trots allergiemasfaktorema bakom ökning inte säkerställaskanatt
vetenskapligt i dagfinns det samlade erfarenheter pekar hurutsom
allergiska förebyggas,sjukdomar kan framför allt hos små bam med
ärtliga allergi.anlag utveckla Det säkraste undersökasättet äratt att om
det finns tidigare.allergi i familjen kanBesvären också lindras för per-

redan insjuknat identifiera faktorer i miljönattsoner som genom som
orsakar förvärrar allergi till dessaeller och elimineras. Folk-atten se
hälsoinstitutet har vetenskaplig formuleratpå grund rad preventivaen
råd. Då högriskgruppen endast minoritet allautgörsammantaget en av

allerginf°ar sakkunniga förebyggandevissa insatser börattsom anser
riktas till hela befolkningen.

En de viktigaste preventiva åtgärderna allergi inte rökaärmot attav
under graviditet och amning och aldrig i närheten småbarn. Trots deav
många fördelarna med sällskapsdjur familjerbör med allergiska anlag
också med skaffa djur tills fylltbarnet minst år. Andravänta att ett par
viktiga åtgärder bygga fuktfritt och ventilera vädra och städaär att samt
väl i miljöer där barn vistas inte minst gäller det i skolor och i-

Ävenförskolor. i arbetslivet exponeringenmåste för allergen minska.
högriskfamiljerI bör barnet börja utpräglat allergiframkallandeäta

födoänmen fisk förstoch vid års ålder. samtliga famil-Förägg ettsom
jer gäller rekommendationen barnet under förstadet halvåret.att amma
Då och jordnötter i fall kan orsaka allergichock mednötter värsta en
risk för tilldödsfall rådet alla med barnet tillär väntaatt nötteratt ge
efter fyra års ålder. Uppkomsten eksem kan förhindras attav genom
inte i onödan huden för nötning och irriterande eller allergi-utsätta
framkallande Särskild yrkesvägledning rådgivning skallämnen. samt

till atopisktbarn och ungdomar har eksem eller Medastma.ges som
tanke på faran för nickelallergi bör också avrådas från hål iatt taunga

kroppsdelareller i andra och från långvarig hudkontakt medöronen
föremål nickel.som avger

ÄrWellcome MölndalAB. 1996; Bylin G. det farligt bo i stanatt
Allergistämma februari, Stockholm.98. Norra Olikheter4-5 Latin, Tema: i

hälsa. Abstracts. Folkhälsoinstitutet. Stockholm 1998; MiljöSOU 1996:124.
för hållbar hälsoutveckling. Miljöhälsoutredningens slutbetänkande.en
23 Hos de inte tillhör riskgruppen har dock allergiölmingen varitpersoner som
marginell, jämfört dem har allergianlag.med ärftliga Källa: Nilsson L.som
Risk factors for disease childhood of HealthDepartment andatopic in
Environment. Pediatrics. ofDivision of Faculty Health Sciences, Linköping
University 1998.
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allergifrarn-kontaktallergi undvika dethar utvecklat måsteDe som
försiktigaoch med eksem börkallande i fråga. Barnämnet varavuxna
in hudenirriterande och smörjaandramed tvål, eller ämnenvatten

livsmedel skall läsa inne-allergiskregelbundet. Den är mot nogasom
observant vadhållsförteckningama och på andra ärsätt matenvara

insjuknat imöjligheter hjälpa dem redanAndra attsammansatt somav.
bam vis-undermåliga innemiljöer, särskilt däråtgärdaallergi är atten

pälsdjursallergen ifåallergi skall slippamedBarn symtomtas. av
tobaksrök.behöva förförskolan skolan och inte hellereller i utsättas

exempelvisöverkänsligahänsynstagande till demStörre är motsom
mångalindra lidandet förstarka dofter kan också

Ofullständiga och forskningsbehovkunskaper

Fråge-miljöfaktorer och allergier har kartlagts.mellanFlera samband
saknasfortfarande exakt vetskapemellertid många. Mertecknen är om
Säkrastkandåliga inomhusmiljöerbland varför ärsymtom.annat ge

oklartmedan detoch tobaksrök,kunskaperna allergen ännu ärom
fukt, partiklar och kemiskamekanismer mögel,vilka ämnengenom

människaninverkar på
ökningen allergiemabakom den krañigaVad legatytterst avsom

frågaövergripandedecennierna likaså ovisst. Enunder de ärsenaste
vilket har vår miljö ändratsallergiforskama Pâsysselsatt sättär:som -

allergiska överkänsligaallt oftare blir ellerså ärftliga anlagde medatt
under deuppmärksamhet årenteori fåttDen är attsenastemestsom

232 februari,prevention: Allergistämma 98. NorraKällor till avsnittet 4-5om
Arbets-handeksem.Olikhet hälsa. PreventionLatin, Stockholm. Tema: i av

Folkhälsoinstitutet. Stockholmdokument: redskap. 1998; EuropeanPreventiva
problem. The UCBdiseases public healthAllergy AllergicWhite Paper. as a

och bud-immunologiska reaktionerBraine-lAlleud1997;Institute of Allergy.
immunologiskaoch försök tillfrågor allergiskap svåraTreprevention omom

FolkhälsoinstitutetSeminariedokumentation.Stockholm.21 oktober isvar.
of atopic allergy. Allergy:Prediction preventionand1997:16; Kjellman M.

Immunology. Vol. 53,Clinical Supplement;Journal of Allergy andEuropean
hälso-Miljö för hållbar1996:124.Huddersñeld 1998; SOU45.no en

ochslutbetänkande; bäcken. AllergiMiljöhälsoutredningens Stämutveckling. i
utomhusmiljöninomhusmiljön,Broschyreröverkänslighet. maten,omannan

Folkhälsoinstitutet.och huden utgivna av
233 innemiljö.hälsosambok alla bryrInneboken för sigsom om enen-

StockholmSvensk Byggtjänst.Socialstyrelsen.Folkhälsoinstitutet och AB
hälsoutveckling. Miljöhälso-för hållbarMiljö1998; SOU 1996:124. en

utredningens slutbetänkande.
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i den moderna västerländska livsstilen.skall Allergi-sökassvaret
handökningen födda efteri första hos dem år 1960har ägt ärrum som

och städerna landsbygden. det forna östblockettydligare i på Iänär
levnadsvillkoren liknaroch i länder på dem i Sverige fördär många sätt
allergiförekomsten klart lägre isedan också västvärlden.30 år änärca

människornatill detta i utvecklatOrsakerna västantas attvara en
allergiskaökad känslighet mottaglighet för sjukdomar, jämförteller

mindre industrialiserade länder. Flera bedömaremed befolkningen i
levnadssätt, minskadspekulerar i något i vårt moderna trång-somom

infektionsmönster bil-boddhet med förändrat hos småbarn, kemikalier,
och vidare, kan ha försvagat immunförsvarets naturligasåavgaser

hetaste hypotesen i dag förändringar iskydd allergi. Den ärmot att
orsakade hygieniskt miljöer,människans tarmflora sterilare"av nya-

antibiotikalivsmedel användning tagit bort skyddet.och Denavmer -
misstanken riktas här mjölksyrabakteriema iallra senaste mot tarmen,

barnminskat hostill följd ändrade svenskamatvanorsom av
forskningsbehovet inom området allergiRedogörelsen visar attovan

och överkänslighet Vârdalstiftelsen, den ñnan-är störstastort.arman
fastsiären allergiforskning, har slagit angelägna områden försvenskav

förstaframtidens forskning. kunna förebygga allergi ochDet är att
kartlägga detöverkänslighet hur leva med dessa sjuk-är attsamtarman

utforskadomar. andra mekanismema bakom allergierna.Det Ettär att
efterlyses också.tvärvetenskapligt Andra områdensynsätt sommer

förstå det immunologiska förloppet bakomprioriteras är att annan
överkänslighet reda på varför allergierna har ökat för-och ta samt att

faktorerna bakom allergisöka fastställa de utlösande och andra över-
exempelvis multipel kemisk överkänslighet,känslighetssjukdomar

.msjuka-hus-sjukan överkänslighetoch mot mat
allergi ochsammanställa de forskningsresultatAtt över-om arman

tillkommer kontinuitet. Säkerställandekänslighet ständigt kräversom
forskningytterligare frambringavetenskapliga fynd samt attgenomav

forskare yrkesgrupper andra viktigakonsensus bland berörda eller är
olika slags överkänslighetåtgärder. Likaså måste "nya påsymtom

forskningen.uppmärksammas i

Björkstén Hedlinallergi föränderlig miljö. G,och iN. Astma en
Wellcomeallergi föränderlig miljö. GlaxoNordvall red. ochL Astma i en

Omfattningen allergi ochAB. Mölndal 1996; H.Formgren över-av annan
känslighet. Vetenskaplig kunskapssammanstâllning. Folkhälsoinstitutet. Stock-
holm reaktioner budskap1998; Immunologiska och Tre svårapreventionom
frågor försök till immunologiska oktober i Stockhohn.allergi och 21svar.om

FolkhälsoinstitutetSeminariedokumentation. 1997:16.
2 Ställdal, Vårda-Intervju med Vårdalstiftelsens Stockholm 1998;VD Eva

Verksamhetsberättelsestiftelsen för vård allergiforskning. 1997.och
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Befintliga mål strategier10.5.3 och

Befintliga mål, strategier och aktörer

Folkhälsoinstitutet har till det samordnande förhautsetts att ansvaret
Sveriges allergiprevention. De övergripande mål frånarbetet utgårsom

förebygga allergi och överkänslighet fler skallså inteär att attannan
insjukna för dem har haroch lindra redan allergi. Målenatt som en

exempelvis förebygga allergibrutits i delmål, och hosatt astmaner
små barn, minska antalet sjukdomsfall orsakade inomhusmiljönatt av
till hälften, ofrivilligt skall behöva för tobaksrökingen ochutsättasatt

dödsfall grund allergiska sjukdomar eller f°arastmaanfallpåatt av
framtidsvisionen allergifrittMålen vilar påäga ytterst ettrum. om

samhälle. strategier tillämpats har bland varit försökaDe annat attsom
attityder, få till nödvändig lagstiftning,påverka allmänhetens stånd

mobilisera delar samhället, allergiforskning,berörda förbättrastöttaav
viktigaallergiutbildningen för yrkesgrupper och hitta fruktbara organi-

satoriska lösningar.
policy slogs fast redan för tio år Allergi-En uttalad sedansom av

utredningen allergifrågoma skall ha sin tyngdpunktpraktiskaär att
i kommunerna och landstingen, märmiskorna. Folkhälsoinsti-näraute

olikadärför på det ambitiösa allergiförebyggandesätttutet stöttar
arbete såväl kommunerbedrivs landsting och näringsliv.som av som
Myndigheten in sig knytariktar på kontakter med fåävenatt samtnu
igång allergiengagemanget i landstingen och inom näringslivet. Ett
samarbete sedan tidigare etablerats med och Allergiförbun-har Astma-

organisationen allergikerdet den för och överkänsliga.är störstasom
Information varit viktigt medel i de förebyggande allergi-har ett

insatsema. Via olika kampanjer, skrifter och bådemassmedierna har
allmänheten och utvalda målgrupper informerats allergi ochom annan
överkänslighet. Vetenskapliga samrådutvärderingar och kontinuerligt
med forskarvärlden grunden för de budskap förtspreventivautgör som
fram.

Allergifrågoma slutetbörjade uppmärksammas på allvar i Sverige i
Allergiutredningen bland1980-talet då lades fram. Utredningen togav

fasta allergiökningen de dåligapå och på mångaannat rapporterna om
Årinomhusmiljöer förskolor och skolor. kundei 1992 forskarna enas

allergikurvan vilket dessförinnanuppåt varit kontrover-väntatt ettom
siellt Därefter har fleraspörsmål. vetenskapliga kunskapsöver-större

Årsikter inom allergiämnet 1994 beslutade riksdagenpresenterats. att
inrätta Vårdalstiftelsen för vård- allergiforskningen.och Stiftelsen är

236SOU Allergiutredningen. förebygga allergi/överkänslighet.1989:76. Att
Betänkande från Allergiutredningen.

.
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allergiforskning. Stiftelsens tillkomstden finansiären svenskstörsta av
betydligtskjutitsallergiforskningens positioner framhar inneburit att

breddats.frågeställningarna haroch vetenskapligadeatt
År denFolkhälsoinstitutetgenomfördes med1995 arrangörsom

radallergiområdet, Allergiårethittills inom 95. Enkampanjenstörsta
allergi-under på allvar igång sittlandet drog åretkommuner irunt om

all-allergifrågan blev känd hos bredareförebyggande ocharbete en
År dessförsta sedanhölls den allergistämmanmänhet. 1996 är ensom

och praktisktför forskare verksamma. Inom-återkommande mötesplats
myndigheter, branschorgani-har samlat drygthusmiljöåret 50år 1999

fastighets-intresseorganisationer och företag inom bygg- ochsationer,
fram framsatsning innebär till år 2003sektorn. I tanästa attstora som

frånallergi deltarnationell handlingsplan storamot representanteren
Sverigelångsiktiga målet helasamhället.delar det svenska Det är attav

deunderlag mobiliseras i kampenskallmed politiska beslut motsom
allergiska sjukdomarna.

syftar till förebygga ochantagit tvåEU har attprogram som
gäller luftvägs-förstabekämpa sjukdomar. Detvissa programmet, som

bud-treårigt och år 1999. harsjukdomar allergier, Detoch är startar en
andra skall arbetasvenska kronor.miljoner Detpå 35 programmetget

sjukdomar bara drabbar begränsadovanligamed förebyggaatt som en
ärftliga.ochdel befolkningEU:s ärsomav

Uppnådda effekter

underallergiförebyggande ansträngningar in 1990-deTrots sattssom
länge faktorema bakomöka totalt Såtalet fortsätter allergiema sett.att

möjligt bedrivakartlagts det intetill fulloallergiökningen är att en
i aller-antal insjuknatMed tanke på detoptimal prevention. stora som

ocksådecennierna kommer detdegiska sjukdomar under attsenaste
statistiken.håll utslag iförändringar Idröja innan eventuella åt rätt ger

nödvändigför medtillräckliga nådag saknas dessutom att utresurser
information.

allergifritt samhälle dockharFlera resultat på vägen mot ett upp-
med-och den allmärmapå dagordningenAllergiema har hamnatnåtts:

följdhar bl.a. fått tillhar ökat.vetenheten problemet Detta attom
Kemikalie-flertal myndigheterlandsting liksomochkommuner ett

Arbetarskyddsstyrelsen arbetarLivsmedelsverket ochinspektionen,
Även näringslivet har Drygtallergiprevention.aktivt med engagerats.

30-talallergikommittéer,inrättat särskildakommuner har100 ett
kriterierkommunför "allergianpassaduppfyller kriterierna Dessaen

arbeta allergi-skall ha beslutatkommunstyrelsen attär att om
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förebyggande, det finns allergikommitté handlings-att samt att etten
för kommunens allergiverksamhet utformats och antagits iprogram

samverkan med landstinget. flera håll konkretaPå har lokala resultat
uppnåtts, främst i ansträngningama dåliga inomhusmiljöer iatt sanera
förskolor och skolor. kommunalaDet allergiarbete i Sverige anses vara
unikt internationellt perspektiv.ettur

och andra former for utbyte erfarenheterNätverk mellan skildaav
aktörer Vidare har aktuellahar etablerats. allergi ochrön om annan
överkänslighet kartlagts och sammanställts. Forskarna enigaär om

ochallergiemas ökningar, de immunologiska mekanismerna bakom
allergiema har påvisats. tidigare tendensen förknippaDen allergiskaatt

med psykiska problem och pjåskighet har Behovetsymtom tonats ner.
framtida forskning vidare inringat och många forsknings-ärav nya

projekt har igång. Allergiforskningen har Vårdalstiñelsenssatts genom
tillskotttillkomst fått rejält ekonomisktett

237Källor till avsnittet beñntliga mål strategier:och Allergianpassad kom-om
den december 1995 Stockholm. Idéer och erfarenheter fån allergi-14 imun

förebyggande kommunerna. Folkhälsoinstitutet.arbete Stockholm 1996;i
Allergiprogrammets utbildningsutskott. Verksamhetsberättelse Folkhälsa1997.
Sundsvall; Allergiåret Redovisning95. och erfarenheter. Folkhälsoinstitutet.
Stockholm allergifritt1997; samhälle. och Folkhälso-Ett Vision strategi.
institutets rapportserie handlingsplan1995:2; Förebygg allergi. Nationell mot
allergi. Faktafolder. Folkhälsoinstitutet; Förebygg allergier. Dokumentation till
upptaktsmöte allergi.för Nationella mål och Nationell handlingsplan mot

december Folkhälsoinstitutet.15 Stockholm 1998; det osynliga1997, Gör
synligt arbeta konkret allergi allergi-Gemensamma mål detimot-
förebyggande arbetet. dokument Folkhälsoinstitutet;Internt 1999-01-15. Inne-
miljöåret 99. informationssatsning för säkra hälso- ochEn attgemensam
miljöriktigt byggande, förvaltning och brukande. Projektbeskrivning. INSHE:
Myndighetsgrupp Samverkanför kring Inomhusmiljö, Hälsa och Energi-
eñektivitet. Folkhälsoinstitutet Larsson-Toll, och Nordling, Mobi-1997; K E.
liseringskampanjen Allergiåret och eftermätning1995. F 1994 1996.örmätning
SIFO. Stockholm 1996; Målgruppsanalys Allergi. dokument.Internt Folk--
hälsoinstitutet Verksamhetsplanering för Folkhälsoinstitutets allergi-1998;

Faktafolder. Folkhälsoinstitutet 1998.program.
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strategierl0.5.4 Mål och

Mål

Allergijiågoma skall ha hög folkhälsoarbetetprioritet i

allergiförebyggande arbetet bör samordnas.Det långsiktigt0
och mödrahälsovården skall utvidgas.inom barn-Insatserna0

allergiframkallande miljön skall minskaFörekomsten iämnenav

skall behöva för passiv rökning.Ingen märmiska utsättas0
allergisäkra miljöer skall erbjudas inom exempelvisTillgång till0

arbetslivet lokaler.förskolan, skolan, och offentliga
Hälsofarliga luftföroreningar skall minska.0

eller byggnaders konstruktionByggnadsmaterial skall kunna0
framkalla allergiska reaktioner, på överkänslighetsymtom annan

hälsobesvär.eller andra
fram allergisäkra produkter samråd skeI arbetet med böratt ta0

forskning.näringsliv, organisationer ochmellan
Märkningen allergisälcra skall utvecklas.0 av varor

Inledande synpunkter

Ökningen sjukdomarna ochde allergiska överkänslighet kanannanav
epidemi. Kunskapen allergiska undviksliknas vid hur besvär iäromen

dag betydande vi inte grundorsakema till uppkomstenäven vetom av
budskapen emellertid frambesvären. preventiva har inte nått iDe

önskvärd utsträckning inte heller fått den praktiska genomslags-och
kraft allergiarbete.krävs för effektivt Det säkerställtär attettsom

det första levnadsåret. Vidmånga insjuknar i sin allergi redan under
Änskolstart fjärde barn visat tecken på allergisk sjukdom. såhar vart

forskningsrön tillämpbara lös-länge saknas emellertid de pekar utsom
däremot möjligt skyddaningar för hur allergier kan botas. Det är att

framtidenallergi. önskemål för därförbarnen från utveckla Ett är attatt
insatser förhindra allergiutveckling hos små barn.förgörs att

ellerHälften har eller har haft allergi överkäns-allaav unga annan
för lindralighet. använda mediciner sinaMånga tvingas att symtom.
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begränsningar arbetslivet elleri yrkesval och iSämre skolprestationer,
offentliga lokaler inskränk-svårigheter i mångavisats någraäratt av

livsföring. också med det ständiganingar i allergikems En del lever
allergiskastmaanfall eller för kraftighotet råka för ettatt ut annanen

reaktion, fall med dödlig utgång. allergi skalli För uppståvärsta att en
allergifram-samspel mellan och exponering förkrävs oftast ettett arv

vissa föroreningar, exempelvis tobaksrök.kallande eller Det ärämne
identifiera flera dessa milj öfaktorer och förfullt möjligt taatt av ansvar

allahalterna minskas. rimlig önskan därmed meddem En är attatt av
kunna leva liv på lika villkor andraallergiska skallbesvär män-ett som

niskor i samhälle.vårt

Mål, aktörerstrategier och

folkhälsoarbetetskall ha högAllergijfâgorna prioritet i

allergiökningen hjälpa dem redan utvecklatochFör att stoppa som
bakgrund redovisningen kraññillaallergiska besvär krävs, mot av ovan,

det vägtrafiken, valflera fronter. När gäller energi,satsningar på av
kemiska och inomhusmiljöer finnsindustrins verksamhet, produkter en
åtgärder. åstadkomma framgångsriktoutnyttjad potential För att ettav

offentligbetydelsefullt både sektor, näringslivallergiarbete detär att
imed miljöaspektema sin verksamhet. Därtilloch ideella tarorgan

samordning gäller organisa-krävs landsomfattande insatser vadsamt
tion, och resurser.-ansvar

fram-de utvecklat gångerhar åren mångaKommunerna senaste ett
Även tillverkningsfciretag, indust-allergiarbete. affärer, ochgångsrikt

har förebyggande inletts inomrier har aktiverats. Vidare ansatser
allergistäm-landstingen. rad aktiviteter under de årenEn senaste som

bildandetnationell handlingsplan allergier ocharbetet med motmor, en
bidragit till och spridning bredden ihar pånätverksgrupper, samsynav
ansträngningama. Då många olika aktörer del-de allergiförebyggande

allergi-behöva till samordning det långsiktigtkan initiativ tastar av
förebyggande bedrivs allergikemas organisationer,arbete avsom av

kommuner lands-myndigheter, olika branscher ochforskare, samt av
ting.

barn allergi måste för-i möjligaste mån skydda småFör motatt
råd på vetenskaplig grund.äldrarna preventiva vilar Dettanås somav

finns anlag i familjen. Högriskbarnvikt det allergiskanärär störstaav
alla före ålder fårdock endast de barn elva års10utgör procent somav

ungefärallergiska nyligen utkommenbesvär. I rapport attangesen
tidiga kanhälften och astmaliknande i bamaårensymtomastmaav



skadorochSOU 1999: 137 Vissa 467sjukdomar

undvikas samtliga passiv kortvarigriskfaktorerna rökning,avom
undviksventilation i bostadenamning, i hemmet och dåligpälsdjur

viktigtord samtliga gravida kvinnor föräldrarmed andra ochDet är att
vägledning kannyfödda erbjuds hur de skyddatill sina bam. Det ärom

därför insatserna inom bam- och mödrahälsovârdenangeläget att
differentieradeutvidgas kan nyanserade, och vid behovså deatt ge

pälsdjursinnehav, val föda, betydelsen utevistelserriktade råd av avom
m.m.

Även saknas studier direkt visar barndet vistasatt uteom som som
allergier andra barn, finns det Socialstyrelsenmycket har mindre än av

visarutförda undersökningar, bam mycket underäratt utesom som
sjukfrånvaro och fåförskolevistelsen har låg infektioner. orsak tillEn

utebliven exponering den höga allergenhaltendetta kan oftaavvara
exempelvis städfrekvens.inomhus till följd lågav

allergifiamkallande miljön skall minskaFörekomsten iämnenav

källan till irriterande partiklar inomhuslufteniDen vanligaste är
människor, tvingas intobaksrök. bam, sin vilja andasMånga även mot

det många gånger hittamiljötobaksrök. På svårtär attrestauranger
rökfria kan rökning störande inslag hotell,bord. Likaså påettvara
diskotek, eller i andra offentliga miljöer till-kaféer bordesom vara
gängliga alla. Forskarna passiv rökning inte bara kan för-för vet att

ochstärka allergiska reaktioner till besvär för dem ärstortvara som
medför andra hälsorisker.överkänsliga Små bamäven utsättsutan som

för insjuknar lättare i barn ochpassiv rökning andraänastma om
risken delrökt graviditeten ökar markant.under En stor avmamman

passiv tobaksrökning. barnsalla astmaanfall bero på mångaIantas
hemmiljöer föräldrarnas rökning besökandeandraär utöver även

de problem förrökning problem. På grund rökningettpersoners av som
med sig för passiv rökning.skall ingen behöva utsättas

vikti-Tillsammans med rökning utpekas fukt och pälsdjur desom
riskfaktorema för hos småbam. Forskning har visat attgaste astma

hemma fåkattallergiska bam inte själva har katt riskerar att sym-som
för i skolan. Via klasskam-de halter kattallergen de utsättstom somav

familjen vidare det hamnarhar katt i sprids allergenet så attrater som

m OlikhetAllergistämma februari, Stockholm.98. Norra Tema:4-5 Latin, i
allergi-hälsa. Utveckling och kompetens hälso- och sjukvårdensinom

från arbetsgrupp förslag till Allergistänrmaverksamhet. med 98Rapport omen
allergicentra utbildning. Vårdalstiñelsen, Folkhälsoinstitutet ochoch förstärkt

Allergiförbundet. StockholmAstma- och 1998.
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madrasserkläder bådebåde i och skyddaallergikemas i deras För att
allergikänsliga och allergi ellerbarn lider över-annanvuxna som av

allergisäkra erbjudas i skola,känslighet miljöer förskola,måste
offentliga miljöer. måste därför också läggas vidarbetsliv och Stor vikt

städningen lokalerna.av
har visserligen förbättrats under deLuftkvaliteten inom EU senaste

viktigaste föroreningar i städernadecennierna, det gäller våranärmen
partiklar finns fortfarandekvävedioxid, och kolvätenozon, --

källanproblem. Trafiken i flertalet västeuropeiska städer den störstaär
I del mindre städer sprider vanligtill luftföroreningama. ävenen

ellerVedeldning betydande mängd partiklar. medPersoner astmaen
för hälsotill-känsliga luftvägar löper därmed ökad risk akut försämrat

stadsmiljöenmför luftföroreningar istånd de Det ärnär exponeras
försöka allergiker eller demdärmed betydelsefullt skydda påatt som

andas in trañkavgaser, utsläppandra känsliga från behövasätt är att
luftföroreningar.orsakade Vedeldning och andra irriterandeav

Hälsofarliga luftföroreningar därför minskamåste avsevärt.
tid inomhus. Under deVi tillbringar 90 vår senasteprocentca av

inomhusmiljöema förändrats. byggnads- ochdecennierna har Nya
inredningsmaterial, fukt- och mögelskador, försämrad ventilation och

detslarvigare tydliga exempel. miljön inomhus kanstädning Iär
giftiga andra påver-irriterande, allergen ochfinnas ärrmen somnumera

halv de besväraskar luftvägarna. miljon svenskarRunt atten uppger av
innemiljön" "Sjuka-hus-sjukan, irritation imed ögon,symtom som

huvudvärk, hartorrhet i huden, trötthetoch hals, känslanäsa samtav
form ochvanlig överkänslighet.uppmärksammats Astmasom en av

kan fallen förklaras medi nedre luñvägama i 12-17 procentsymtom av
bostaden. oftabristande i Undermålig ventilation hängerventilation

fukthalt i luften bidrar till irrite-ihop med fuktproblem, och hög att
inred-från byggnadsmaterial husetsrande lättare frigörs ochämnen

byggnadsmaterial ellerdetta måletning. Med anledning är attav
allergiska reaktioner,byggnaders konstruktion inte skall framkalla

hälsobesvär.överkänslighet eller andrapåsymtom annan

23° uppgift. Arbetslivsinstitutet. StockholmMalmberg Muntlig 1998.P.
24° Är bo i Allergistämma februari,Bylin det farligt stan 98. 4-5 NorraG. att

Folkhälsoinstitutet. Stockholm 1998.Stockholm. Olikhet ihälsa.Latin, Tema:
l hälsoutveckling. Miljöhälsoutredningenssou Miljö för hållbar1996: 124. en
slutbetänkande.
m Miljöhälsoutredningenssou Miljö för hållbar hälsoutveckling.1996:124. en
slutbetänkande.
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kosmetika,kemiskaständigt fram produkter,Nya tas somvaror
beskrivsbyggnadsmaterial. olikadag 3 700hygienartiklar och I ämnen

finns nickel detoch bland demkontaktallergen är största pro-somsom
Även tillverk-konserveringsmedel.parfymämnen ochblemet, krom,

radi-decennierna förändratshar under deningen livsmedel senasteav
identifie-vissa allergiriskerutbudet harBland detkalt. av varorenorma

delar industrin,misstankar andra.finns Inomoch detrats exem-avom
förmärks emellertid växande intressebyggbranschen,pelvis attett

upplys-pådrivandeframställa produkter. Tackallergisäkra ettvare
hudexperter flertaletkommerningsarbete från euromynt att vara

viktigaste hittillsnickelförbud har varit den åtgärdennickelfria. EU:s
samråd mellannickelallergiker. Behovetför antaletminskaatt av

ochorganisationer, näringsliv, forskareallergikemasförrepresentanter
betydelsefullt.myndigheter därförär

överförbarasexuelltPrevention10.6 av

och oönskade graviditetersjukdomar

nuläge ochBakgrund,10.6.1 prognos

Inledning

förebyggande arbete för minska förekomstenochHälsofrämjande att av
haroch minska antalet abortersjukdomar STDsexuellt överförbara

hälsosamt sexuelltskall vidmakthållamänniskormål ettattsom
medrisk smittasbeteende innebärbeteende eller förändra attett ensom

måstegraviditet. uppnå måletför oönskad Föreller riskSTD atten
sinrisker förtill och värdera ochkännamätmiskor kunna ta ansvar
förtidigare inriktatFolkhälsoarbetet påsexualitet. mest att varnavar

sexualitets- ochframhölls. betonasriskfaktorema Numerarisker och
hälsofrämjande och förebyggande arbetet.samlevnadsperspektivet i det

sexualitet;samhörighet ochkärlek, lust, ömhet,inbegriperDet
förverkligasliv. dessa behovi människas Hurfundamentala behov en

hälsa Sexuallivetochmärmiskors livskvalitetförhar betydelsestor
fram-det avsnittet detrisksida. härfrisk- Ihar alltså såväl ärsom enen

behandlas.riskfaktoremaförallt som

243 samlevnad.:-sexualitets- ochfråga livetFolkhälsoinstitutet. förEn ett-
hiv/STD. Folkhälsoinstitutetfolkhälsopolicjy förNationellperspektiv på

1997:31.
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Förekomst hiv,i befolkningen övriga STD och aborterav

Hiv

Hiv och övriga omfattandeSTD och allvarligt hot folkhälsanär ett mot
i många länder. Enligt WHO/UNAIDS lever miljoner30över män-

hiv"niskor idag Hivmed de allvarligaste infektionssjuk-är en av
domarna påupptäckts år. Sjukdomen integår så längeänsenaresom

förebygga ellermed vaccin bota vilket den på lång sikt kangöratt att
hot folkhälsan i Sverige. Hiv särskilt allvarligutgöra även ärett mot

därför oftast intesjukdomen förrän lång tid efteratt symtomger
smittotillfället. smittad kan i mångaEn år omedvetenperson omvara

tidensin smitta och under den smitta andra. De medicinska konsekven-
hiv/aids allvarliga.är ytterstserna av

Till och med år har 4 diagnosticerats med hiv i1998 917 personer
Sverige. dessa har 621 utvecklat aids.Av 1 Drygt har1 100 personer
avlidit Smittskyddsinstitutet beräknar drygtoch 3 idag000att personer
lever i hivinfektion aprilSverige med 1999. Medelåldern vid
diagnostillfállet århar sedan 1988 varit relativt stabil, år.35 Derunt

fyra åren har mellan 220 och diagnosticerats årli-260senaste personer
och incidensenår 1998 1002,84 000 Nästangen var per personer.

60 alla diagnosticerats hivmed har frånprocent rapporteratsav som
Stockholmsregionen, drygt från Malmöregionen10 och 8procent pro-

från Göteborgsregionen. harDrygt 20 fråncent procent rapporterats
Sverigeövriga Alla diagnosticeras hiv ochmed övrigapersoner som

STD anmäls till Smittskyddsinstitutet och smittskyddsläkaren med en
kod vilket inte det möjligt koppla ihop anmälan medgör att personsen
identitet angivandeoch med bl.a. smittväg och vilketsmittort görav
det möjligt följa utvecklingen.att

Till och med år har heterosexuellt1998 1 740 anmältspersoner som
smittade, och kvinnor. dessa har utvecklat aids.895 845 Av 367män

fyra mellan årligen.De åren har och anmältsll0 120senaste personer
Majoriteten utländsk vilka smitta-med härkomstutgörs ärav personer
de utomlands. Anmälda utländsk härkomst mellanmed utgörpersoner
70 och 90 år och med härkomst mellan ochsvensk 30 40personerper

år. Majoriteten med utländsk härkomst kommer frånper personerav
afrikanska länder förekomstmed hög hiv. Hittills har barn kon-55av

smittade mödrar.sinastaterats av

m UNAIDS. Epidemic update.AIDS decemberUNAIDS 1998.
2 Smittskyddsinstitutet. Aktuell infonnation från Smittskyddsinstitutet.
Smittskydd 1999;l:5.

.
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Till har homosexuellt2 052 anmältsoch med år 1998 män som
fyra harsmittade. 942 utvecklat aids. årendessa har DeAv senaste

mellan diagnosticerats årligen. har medMän70 och 100 män sexsom
diagnosticerats i Sverige och majo-denmän utgör största gruppen som

smittade i Sverige.riteten, 70 ärprocentca
har anmälts smittade viaTill och med år 1998 772 personer som

dessa harinjektionsmissbruk, och 229 kvinnor. Av 184543 män perso-
åren har ochutvecklat Under de fyra mellan 30aids. 17senastener

anmälts.årpersoner per
personerdiagnosticerats, vilka smittats via blodlblod-Totalt har 210

har smittats via blodtransfusion iprodukter. Efter år 1985 ingen
Sverige.

sjukdomarSexuellt överförbara

Över människor i världen uppskattas enligt WHOmiljoner300 vara
behandlingsbara syfilis ochsmittade med STD gonorré,t.ex.som

klamydia.
och kvinna Sverige har eller gångfemte i har någonKnappt manvar

STD har hatt vidhaft Bland dessa 9 STD änprocent etten meren
tillfälle. Obehandlad kan leda till allvarliga komplikationerSTD som

livmodercancer.infertilitet, utomkvedshavandeskap och Vanliga STD i
och kondylom.befolkningen klamydia, genital herpesär

vanligt. Bland de ierfarenhet STD såledesAtt ha är ären somav
hañ harfjärde eller åldernåldern till har STD. I25 49 år var person en

vanligt och i tilltill erfarenhet klamydia åldern 65 år3518 34 år är av
Uppdelat i finns nämnvärdvanligt. åldersgrupper ingengonorréär mer

och det gäller erfarenhet STD.skillnad mellan kvinnor närmän av
fick sin första Klamy-genomsnitt de STD.Båda könen i 23 år närvar

smitt-anmälningspliktiga sjukdomar enligtdia, syfilisgonorré och är
för hivinfek-alla fall påskyddslagen och sättrapporteras samma som

tion.
förekommande i befolk-Klamydia vanligastden STD ärär som

anmälningspliktiga och sprids huvudsakligenvad STDningen avser
mellanalla anmälda 15bland 97 ärprocent personeravunga personer.

Årår" kvinnor förmedelåldern för 22,3 år ochoch 39 1997 män-var
År ökning medanmäldes fall, 924,5 1998 15 198år. procentennen

24° sexuallivet Folkhälso-Lewin red. Om Sverige 1996.Sax Sverige.B i i
institutet 1998211.

.2 Aktuell information från Smitt-BerglundGötz Amebom M, T.H,
Smittskyddskyddsinstitutet 1999;2:16.
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jämfört är 1998med år Incidensen1997. 100 000 personer varper
172,7. de anmälda 59 kvinnor.Av fallen procentvar

fall tillBeträffande ökade antalet något 246under år 1997gonorré
förstafall, kvinnor. gången sedan 1976198 och 48 Detmän var som

incidensen jämfört med föregående år. smitt-ökade En ökad inhemsk
under år och hälften fallspridning konstaterades 1997 alla smit-av var

de smittade smittadetade i Sverige. 198 26Av männen procentvar
homosexuella kontakter och majoriteten smittade i Sverige.vargenom

smittade smittademajoritet de heterosexuelltEn männen utom-varav
medanlands flertalet kvinnorna smit-71 procent59 procent, av var

anmälda fall ytterligaretade i Sverige. Under år 1998 har antalet ökat
till fall. Incidensen år 1998 000 Det343 100 3,89. ärper personer var
således i följd antalet fall ökar. Anmärkningsvärtandra året är attsom
antalet fall ökat bland tonåringar.gonorréav

Syfilis ovanlig och antalet anmälda fall fortsätterSTDär numera en
År anmäldes och endast 47minska. 1996 53 år 1997att personer per-

och kvinnor. Incidensen år 100 00017 199730 mänsoner pervarav
hade smittats utomlands, fler-dessa 670,53. Av procentpersoner var

Östeuropa,talet och framför allt i Balti-i Sydostasien i Ryssland och
kum, anmälningarna saknas uppgiftför tio 21 procent av ommen
smittort.

kondylom genitalAndra vanliga i befolkningen ochSTD är ärsom
herpes. tredjedel i ålders-beräknar ungefär denMan att en yngre

kondylom. flesta inte de har ellerbärare Deär vet attgruppen av om
Uppskattningsvishar haft kondylom. smittas 10 000 till 00020ca per-

år. finns inget läkemedel kankondylom varje Det ännusoner somav
bota eller kondylom.utrota

virus, simplex, och förekommer iorsakas herpes tvåHerpes ettav
2.2närbesläktade och genital herpes, vanligt1 Typ ärtyp typtyper,

förekommande könsorganen båda kan förekomma påpå typernamen
ansiktet. Uppgifter utbredningen osäkra,såväl könsorgan i äromsom

aktiva,vanlig. tredjedel den sexuelltsjukdomen mycket Enärmen av
Cirka virus-befolkningen bärare alla75är typ procentvuxna av av

smittas får infektion,bärare symtomfria. flestahelt Deär tystsom en
de blivit smittade. Vissa får återkommandedvs. märker inte alls attav

herpesattacker fåtal får och svåra recidiv.och tätaett

24 Kondylom. magar och kondylomFolkhälsoinstitutet, RFSU. 22 svar om -
Folkhälsoinstitutetkönsvårtor. 1997.

249 FolkhälsoinstitutetFolkhälsoinstitutet. och genital herpes.Frågor svar om
1997. ,
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Oönskade graviditeter

åldersgrupper varierat sedan abortstatisti-Abortfrekvensen olika hari
förändringarna har skett i deken infördes 1975. Deår största yngre

abortema. Under helasvarade för majoritetentidigareåldrarna, avsom
sjunkit, med undantag från år 1998,tonårsaborter1990-talet har antalet

gruppen flesta aborterökning skedde i Dedå marginell genom-en
år.mellan och 30förs idag bland kvinnor 20

antaletminskade det totalafrån SocialstyrelsenEnligt statistik
drygt under årtill jämfört med 31 400under 1998 30 700aborter år ca

sedanår registreratsantalet aborterdet lägsta1997, vilket är per som
tonårsaborterträdde i kraft år 1975. Antaletnuvarande abortlagenden

dåhela 1990-talet, dock inte under år 1998,underhar stadigt minskat
finnstonåringarna.skett bland de Detökning på 2 yngstaprocenten

Stockholm,storstadsområdena,skillnader.geografiska De trestora
klaratalen. Studier har visatför de högstaoch Malmö,Göteborg svarar

situation.socioekonomiskaaborter och kvinnansantalsamband mellan
bor socioekonomisktkvinnor det fler ijämförelse med övrigaI är som

hälften kvinnorgenomgår abort. deNästanområden av somsomsvaga
sker den sexuella debuten iinte fött barn. Idaghargenomgår aborten

dessa,födelse. underföre första barnets Dettiogenomsnitt år är
flesta aborteraktiva år, desexuellt ofta mycket görs.som

samhälleindivid ochEffekter för

Hiv

smittad immun-immunbristvirus, påverkarhumantHiv, en persons
infektionerförsvara sig olikaförmågaförsvar, dvs. kroppens motatt

tillförökar sig viruset i kroppenmed hivsmittasdetFrån att en person
hivinfektio-bekämpainte längre klarardess immunförsvaret attatt av

infektioner ocholikadrabbasoch tumör-typerav avpersonennen
ImmunodeficiencyAcquiredaidstillstånd benänmsformer. Dessa

fråntid för olika individer,kan olika långSyndrome. Denna taprocess
smittad hiv smittsammedår till tiotal år. Ennågot ärärett somperson

spridasmittad kanlivet.och Enfrån smittotillfället resten personav
kvinnasmittad gravidblod. kanoch via Dessutomsmittan sexuellt en

och viaförlossningengraviditeten, underundersmitta sitt bam
blivitmedicinska behandlingenhar denårbröstmjölk. Under senare

25° januari-Aborter i Sverige 1998EpidemiologisktSocialstyrelsen, Centrum.
och Sjukdomar 1999:3.sammanställning Statistik Hälsadecember. Preliminär

2 Folkhälsoinstitutethivinjêldion. 1996.förståMoberg AttL. Begripa.



skador474 Vissa SOUsjukdomar och 1999: 137

effektiv, medfört längrevilket period och längresymtomfrimer en en
överlevnad. Behandlingen kan dock för del innebära svåraen
biverkningar. allra flestade innebär hivdiagnos psykiskFör storen en
belastning grund smittsamhet och riskenpå livet förrestenav av
allvarliga sjukdomstillstånd kan leda till tidigför död.som en

läkarbesökProvtagning och vid hiv kostnadsfritt enligtär
smittskyddslagen den medicinska behandlingenDäremot är
kostnadsfri eftersom den inte leder till smittfrihet.

Från det det första fallet hiv diagnosticerades år 1982 haratt av
samhället resurser på förebyggande insatser informa-satsat stora som
tion och upplysning, hivtestning, vård och behandling hivsmittade.av
Till för sjukpenningdetta kommer kostnader och pensioner. saknasDet
kunskap samhällets totala kostnad för hiv. Enligt beräkningarom som
gjorts inom Stockholms läns landsting i november kostna-1998 utgör
derna för hivpatient i genomsnitt kronor läkar-100 000 åren ca per

läkemedelbesök, provtagningar och de patienter erhållerFör som
s.k. ttippelbehandling stiger kostnaderna till läke-130 000ca varav
medelskostnadema kronor. beräknades80 000 I studie detutgör ca en
svenska kostnader för sjukvård testningsamhällets och detår 1993 när

kronorgäller hiv/aids till miljoner700

sjukdomarSexuellt överjörbara

STD medför eller mindre allvarliga Vissa kan deSTDsymtom.mer om
inte tillbehandlas leda allvarliga komplikationer. behandlingsbaraFör

klamydiaSTD syfilis, gonorré och tidig upptäcktärt.ex. storsom av
betydelse. viktig anledning risken medEn smittasär att attannan annan

hiv Behandlingen för deSTD, flesta oproblematisk.är större. ärt.ex.
För många förknippat med skam skuld medföraSTD och vilket kanär
psykiska påfrestningar för den smittad. Läkarbesök ochärsom
behandling kostnadsfritt för individen för deSTD STDär ärsomav
samhällsfarliga smittskyddslagen klamydia,enligt gonorrét.ex.som
och syñlis.

försaknas beräkningar samhällets totala kostnader förDet preven-
tion och Enligt debehandling STD. studie har direkta och indi-av en
rekta kostnaderna för klamydia beräknats till 12 miljoner kronor per

2 Smittskyddslagen. 1988:1472 med ändringSFS SFS 1995:1315.
253 överläkareMuntlig information från Pehrson, Infektionskliniken Hud-PO
dinge sjukhus.
2 Herlitz Hiv/aids Beräkningar kostnader ochSverige. samhälletsC. i av
sårbarhet. Landstingsförbundet 1994.Rapport.
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år för Klamydiagäller okomplicerad klamydia.Denna kostnad är en
salpingit äggledarinflammation och kostnaden förvanlig orsak till

till miljoner kronor år.salpingitvården 120beräknas per

Oönskade graviditeter

abortskuld och skam i samband medstudie känslorEn visathar att av
ovanligt fullfölja oönskadKvinnors beslut attär gra-enomnumera

från omsorgsetikdenna studie ofta s.k.viditet enligteller utgår en
inblandade, det väntade barnet,där för allaliv övervägs.ävenett gott

förpåfrestningar både psykiskt och fysisktinnebäraabort kan dockEn
kvinnor möjlighet väljaSedan harkvinnan år 1992och attmannen.

medicinskkirurgisk respektivelikvärdiga abomnetoder,mellan två
instrumentelltmedförden kirurgiska abortenabort. Skillnaden är ettatt

innebär intarmedicinska aborten kvinnanmedan deningrepp att en
dessa ingrepp börkallade abortpiller. Bådahormontabletter, såsorts

utgånghelst före graviditetsveckansgraviditeten, 12:etidigt igöras
metoderkomplikationer vid dessasignifikanta skillnader avseendeInga

genomförs polikliniskt vilket innebärfinns beskrivna. flesta aborterDe
kompli-sjukhuset dag. Allvarligakvinnan kan lämnaoftastatt samma

mycket ovanliga.samband med abortkationer i är
samhällets kostnader abort-sammanställningar försaknasDet av

vid Norrlands Universitetssjukhusstudie genomfördverksamheten. I en
kostnaden för medicinsk abort tillberäknadesi Umeå är 1995 en

honor Underkirurgisk abort tillför 4 500500 kronor och1 caenca
Cirkamedicinska aborten blivit vanligare. 24år har den procentsenare

genomfördes med den medi-aborter under år 1997antaletdet totalaav
med innan.jämfört åretcinska metoden 17 procent

2 Läkar-sjukdomar kostarGiesecke smittsammaFredlund H, pengar.
l998;95:522-6.tidningen

25° womensearlylegal abortion duringTheHolmgren K. very pregnancy:
Stockholmconflicts. Karolinska Institutet. 1994.ethicalandexperiences

257 Medicinsk abort likaDamber M-G.IldgrubenLöfgren Eriksson A,M,
Läkartidningen l997;94:3257:60.bra kirurgisksom
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Prognos

Hiv

fallAntalet diagnosticerade år i har medmän mänper gruppen som sex
årenoförändrad under de dehar varit relativt Eftersomsenaste

till del speglar smittspridningen flera till-diagnosticerade fallen ârstor
följas under flera år. Bland heterosexuelltbaka måste utvecklingen de

smittats de flyttatsmittade majoriteten innanutgörs personer somav
framtida fall i sistnämnda därförtill Sverige. Antalet den kangruppen

till Sverigepåverkas invandring kommer frånav personerav som
Antalet aidsfallområden med förekomst hiv. har till följdhög av av en

effektiv medicinsk behandling minskat kraftigt sedan år 1995,mer en
dryg minskning mellan och där60-procentig åren 1995 1997, år 1997

rapporterades. Antalet avliderdet år då flest aidsfall personer somvar
anledning minskat, vilket f°ar följdtill följd aids har till attsammaav av

lever med hivinfektion. dockSverige får allt fler Det ärpersoner som
behandlingen lång sikt.oklart effekterna blir påhur av

överförbara sjukdomarSexuellt

Efter fall har legat stabilt under flera år har det skettantaletatt en
Ökningenmindre ökning klamydia och de tvågonorré åren.senasteav

klamydia mellan Vissavarierar olika regioner. regioner har sjun-av en
kande andra har ökande.trend medan Det oroande ärär atten som
ökningen klamydia skett i den åldersgruppen. Sammantagetyngreav
finns beträffande därför viktigtosäkerhet utvecklingen. Det är atten

följa analysera utvecklingen olika former sexuelltochnoga av av
överförbara sjukdomar.

258 sjukdomar Epidemiolo-Smittskyddsinstitutet. Smittsamma Sverige 1997.i
giska enhetens årsrapport.
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och möjlighet10.6.2 Kunskap orsaker attom

påverka

Orsaker till utvecklingen

STD

Vissa sexuellt överförda sjukdomar syfilis och gonorré förrsom var
mycket vanliga i Sverige. Dessa har i och med förbättrad diagnostik,
effektiv behandling, tidig upptäckt och kontaktspåming minskat betyd-
ligt i omfattning och i dag relativt ovanliga sjukdomar. Antalet fallär

klamydiainfektion har halverats sedan âr Klamydiainfektion1988.av
blev då anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen och etten

inleddeseffektivt smittskyddsarbete bidragande orsak till dennaEn
utveckling också Sverige har lång och god erfarenhet allmäntär att av
STD-förebyggande arbete. Ett de första förebyggande projekten därav

brett och samlevnadsarbete genomfördes och många sektorerett sex-
Gotlandsprojektetinvolverades det s.k. Erfarenheterna ettvar av

brett arbete med och samlevnadsfrågor användes hiv diag-närsex
nosticerades i Sverige förebyggandeår 1982 och det arbetet inten-
sifierades i landstingen.

Orsaken till incidensen för vissa lågSTD i Sverige beror påäratt att
sjukdomarna i befolkningen,ovanliga dvs. risken för sexuellär att en

ganska liten.smittad Enligt studien Sex i Sverigeär ärpartner uppgav
endast kvinnorna6 och 9 deprocent männen använtprocent attav av
kondom vid det samlaget för undvika bli smittad.senaste att att
Ungefär kvinnornalika få, och7 8 hadeprocent männen,procentav av
någon avbrutitgång medvetet sexuell situation på grund riskenen av
för smitta. Internationell påverkan särskilt uppenbart vid hiv/STD.är
Många svenskar smittas i samband med utomlands ochresor personer

kommer till Sverige kan smittade, särskilt kommer fråndenärsom vara
länder med hög förekomst hiv/STD. Beträffande hivinfektion är mänav

har injicerandemed narkotikamissbrukare och vissamän,som sex
invandrargrupper särskilt Orsaken hivprevalensenärutsatta. äratt av
högre i dessa och risken sexuell smittad äräratt partnergrupper en
därmed Många inom har medmänstörre. män mängruppen som sex

9 Smittskyddslagen. ändringSFS 1988: 1472 med SFS 1995:1315.
26°Gotländskt samarbete för god samlevnad. 1975-1984. Gotlands kommun
1986.
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diagnos-sexuella beteende antalethar förändrat fortfarandesitt ärmen
åren.forticerade de fyrafall ganska konstant senaste

hafthar respektive inte har STD,Skillnaden mellan de ärensom
relation,och lever i fast enligtantalet samlagspartner enom man

studien i Sverige.Sex

graviditeterOönskade

kvinnor i åldrarnagenomförs i dag blandflesta aborterDe ärsom
med den ökade tendensensammanhängermellan och 30 år. Det20 att

tillfå bambarnafödandet. Många medsenarelägga väntar attnumera
geografiska skillnader avseendefinns30-årsâldem. Det storaemotupp

ochstorstadsområdena Stockholm, Göteborgantalet aborter. De tre
kvinnoraborttalen. Studier visar flerhögstaMalmö för de attsvarar

jämfört medgenomgårsocioekonomiskt områden abortbor i svagasom
aborthälften de kvinnor genomgårövriga kvinnor. Nästan som enav

fjärde samlag istudien i Sverige skerEnligt Sexhar inte fött barn. vart
graviditetsskydd bamönskan.ochtill åråldersgruppen 25 49 utan utan

Påverkansmöjligheter

visar denbl.a. ungdomsgrupperFlera undersökningar att tarsomav
sig hälsorisker också på andra områ-risker ofta föri sexlivet utsätter

övriga.eller konsumerar alkoholden. oftare rökare EttDe änär mer
syftar bl.a. öka med-samlevnadspreventivt arbete tillbra och attsex-

öka för-identiteten, stärka självkänslan ochvetenheten den egnaom
märmiskor. folkhälsoarbetetill andrarelationer Ettmågan hanteraatt

betydelse fördärföroönskade graviditeter harhiv/STD och ävenmot
viktigasvårigheter i livet.klara andra Dethur människor förmår ärav

förfasta friska, det positiva,arbetet på detdet preventiva utan attatt tar
också utgångs-hälsoriskema.den negligera Dettaskull synsätt är

reproduktivochanvända begreppet sexuellpunkten för det alltmer
njutning ochi sexuelldefinieras positivahälsa, där hälsa termer som

säkertsamtidigt innebärgemenskap, begreppetkänslomässig ettsom
oönskade graviditeter.ochsexualliv STDutan

välin-många har medUndersökningar visar män ärmänatt som sex
faktoreroch säkrare Psykologiskaformerade smittvägar styrsex.om

sexuella viktigirrationella beteenden. Enofta människors till synes

261 leva hosErfarenheter med hivWikström med HIV.T. LIV mänatt somav
Mikaelochstudier hivsmittade hivnegativahar med Tre mänmän. avomsex

Folkhälsoinstitutet 1998:39.Westrell.
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faktor den homosexuelledet gäller benägenhet skyddanär attmannens
kansig uppleverhur han omgivningens attityder, han sigvara om anser

diskriminerad grund sin homosexualitet.på bidrar tillDetta attav
forma hans självbild. stärkaAtt den homosexuella identiteten och
självkänslan påverka allmänhetensoch attityder till homosexualitet är
därför hivpreventivaviktigt led i det arbetet.ett

En huvudstrategiema i det förebyggande arbetet tidigtär attav
identifiera och diagnosticera infekterade med STD,ärpersoner som

behandling, infektionenerbjuda den smittade vård och bota det ärom
attmöjligt förhindra smittan förs vidare. grundtankarnaEnsamt av

bakom detta s.k. sekundärprcventiva arbete kunskap hiv/STD,är att om
och smittad,vetskap medför försöker undvikaäratt att attom man man
smitta andra. Förutsättningarna för kunna motivera människoratt att

sig de får bra ochmedicinskt psykosocialt omhänder-testa är att ett
tagande. också viktigt för dem inteDet smittade. Vidär ärsom prov-
tagningstillfället unik möjlighet med personlig rådgivning nåattges en

har sig för risk. studien Sex i Sverige framgårAvutsatten person som
många för hivtest fåttsökt inte har någon informationatt ettsom om

hur de i fortsättningen skall undvika sig för tredjedelrisk. Enutsättaatt
dem inom har med diagnosticeratsmän mänav gruppen som sex som

tidigaremed hiv de har sig Benägenhetenatt testat att testauppger
sig påverkas också smittade märmiskor riskerar drabbasattav om av
negativ särbehandling i samhället. Psykosocialt stöd därför viktigtär ett
inslag i det sekimdärpreventiva arbetet.

Ofullständig kunskap och forskningsbehov

STD

SverigeI har två befolkningsbaserade undersökningar sexualvanorom
genomförts. undersökningenDen i Sverige genomfördesSex årsenaste
1996 och den har viss kunskap erhållits förändringar igenom en om
sexualbeteenden tid och faktorer påverkar risken för STD.över som
Materialet från denna studie omfattande. delarVissa har analyseratsär

publiceratsoch i ytterligare forskning och kananalysrapporten men
bland beträffande livsstil och sexuellt beteende. Förgöras annat att

erhålla kunskap förändringar sexualbeteendeni bör regelbundnaom
studier befolkningsbaseradeFörutom studier finns behovgöras. av
forskning beträffande sexuell hälsa riskfaktoreroch inom mängruppen

har med inom invandrargrupper.män samtsom sex

m Åsander A, Berglund RamstedtPersson C, K. Prevention hiv medmot
kontaktspårning Läkartidningen 1996;93:3907-l0.
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finns övervak-effektivtanmälningspliktigaFör de STD är ettsom
analyseras. Därmed kanochutvecklingen kan följasningssystem och

för olika målgrupper. Försnabbt införebyggande insatserockså sättas
till övervakning. STDmöjlighet Dessafinns inte ärövriga STD samma

besvär-folkhälsan, kan såallvarliga förkanske inte lika men vara nog
eventuellafår besvär ochför deliga och plågsamma personer som

relation tillfall ställas idiagnosticerade måsteAntaletföljdverkningar.
kunskaptillfredsställandedag saknasprovtagningar.antalet utförda I

antaletsöker utförda ochprovtagning ochförvilka testersomom
provtagningar.

behandlingsmetoder förochbättre läkemedelhurfrågaEn ärannan
minskar smitt-hivspridningen. läkemedlenOmpåverkarhivpatienter

bättrehiv spridningen minska. Ommed kanmänniskorsamheten hos
sigbenägenhet skyddamänniskorsminskarbehandlingsmetoder motatt

Människors benägenhetöka.däremotsmitta spridningenkan att testa
riskfinns dessutomspridningen.påverkar också Dethiv/STDsig för

och dessa resistentaresistent behandlingför hiv blir stam-attmotatt
sprids.mar

Oönskade graviditeter

vad gällerutvecklingsarbete behövs ocksåforskning ochYtterligare
kvinnorför såvälgraviditetsskydd män.som

mål strategierBefintliga ochl0.6.3

mål, strategier och aktörerBefintliga

WHO

förebyggandebehandlar dethälsomål för Europa21Flera WHO:sav
graviditeter.och oönskadehiv/STDhälsofrämjandet arbetetoch av

dehnålenmänniskor ochhälsan hos ärMål handlar att4 ett avungaom
sigtillägnaförutsättningar de kanskall sådanamänniskor attgesunga

inkluderardetval i livet ochhälsosammafärdigheter för kunna göraatt
Marginaliserade ungdomar ärsexualiteten. äräven somen grupp

handlarutnyttjande. Målvad sexuellt 7särskilt sårbara attomavser
årMålsättningensamhället.sjukdomar iminska smittsamma är att

minskning incidensen,stabilländer kunna uppvisaskall alla2015 aven
andrahivinfektion, aids ochskadliga konsekvenserdödligheten och av
skallsamhälletmänniskor ihandlarmålSTD. Under ll, attomsom

hälsa.sexuellocksåleverne,tillägna hälsosammaresig nämnsett
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hälsansexuell ochUnder detta hälsa främjar denmål allmännasägs att
sexuella aktiviteter riskvälmâendet också förkan utgöraatt enmen

hälsan.
sedan förFolkhälsoinstitutet har sin tillkomst år 1992 ansvarat att

hiv/STD-preventiva nationell nivå.koordinera det arbetet på Detta
insatserna lands-arbete innebär bland samordning inomannat stat,av

frivilligorganisationer riksnivå.kommun och påting,

Nationella mål

STD

hivförebyggande arbetet formulerades iför svenskaGrunderna det pro-
åtgärder aids. propositionen framhöllsposition 1987/88:79 Imot attom

dels kartläggning smittspridningen,de viktigaste åtgärderna var en av
epidemiologisk organisation. framhöllsdels effektiv Därutöveren

psykosocial stöd-smittade och deras anhörigainsatser för de genom
indirekt påverkan på allmänhetens attityder.verksamhet samt en

roll i det psykosociala stödarbetet betonadesFrivilligorganisationemas
handlingsprogrammettillkomsten det första hivstarkt. Sedan motav

förhar varje i budgetpropositionema de särskilda ansla-regeringen år
aidsanslaget, riktlinjer beträffande målenför aids, det s.k. lämnatgen
medlen skall prioriteras. övergripande målenför insatserna och hur De

smittspridning hiv, minska de effekternaförebygga negativaär att av av
och rädsla och verka för solidaritet ochepidemin i form ångest attav

hivsmittade riskutsattamotverka utstötning och diskriminering ochav
Frivilligorganisationemas betonas.arbetegrupper.

sjuk-regler för skydd smittsammaSmittskyddslagen har mot att
Vissa hiv, klamydia, syfilis ochdomar sprids i samhället. STD som

innebärsamhällsfarliga sjukdomar, vilket bl.a.klassadegonorré är som
sig smittad uppsökaskyldighet för misstänker attsom varaen person

sig. utvärdering beträffande det svenskaläkare låta undersökaoch En
tilllagen övriga författningar hörsmittskyddet med tonvikt på och som

föreslår i sittgenomförts. Smittskyddskommitténsmittskyddet har
förändringar strafñättsligabetänkande smittskyddslag och i denen ny

bastuklubbarna förslagetregleringen i regleringen de s.k. Isamt av
sjukdomar allmänfarligatill lag skiljer mellan smittsamma ochny man

Regeringen meddela föreskriftersmittsamma sjukdomar. kommer att
Läkemedel sjukdomvilka sjukdomar smittsammotavses. enom som

får meddela föreskrifterföreslås kostnadsfria och regeringen omvara

263 individ årsSmittskydd samhälle och Betänkande 1996sou 1999:51 av
Smittskyddskommitté.
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vilka sjukdomar omfattas kostnadsfriheten. lagförslagetI före-som av
slås bär påden smittsam sjukdom och i behovatt ärsom en som av
psykosocialt stöd skall erbjudas detta.

utarbetadeUnder år 1995 Folkhälsoinstitutet i samarbete med olika
myndigheter, kommun- och landstingsförbunden och frivilligorganisa-

hiv/STD.tioner folkhälsopolicynationell för nationella folk-Denen
hälsopolicyn kringuppbyggd huvudmål:är tre

Mål Förebygga spridning hiv/STD.av
Mål konsekvensernaMinska de personliga socialaoch hiv/aidsav

och andra STD.
Mål Mobilisera, vidmakthålla koordineraoch nationella, regio-

nala och lokala krafter i det förebyggande arbetet hiv/ STD.mot
Strategiema för folkhälsoarbete hiv/STD har sammanställtsmot av g

strategidokumentFolkhälsoinstitutet i Skriften baseras på deett tre
huvudmålen folkhälsopolicyn.i Folkhälsoarbete kring hiv/STD innebär

hälsofrämjande arbete med ochsexualitet samlevnad i brettett ett per-
spektiv.

epideminI början för smittspridning förextra storav var oron
har med och bland sprutnarkomaner. Demän mängruppen som sex

speciella prioriteratsmålgrupper under åren förutom dessa,är,som
invandrare, ungdomar, utlandsresenärer och hivsmittade derassamt
närstående.

huvudsakliga förDet begränsa spridningen hiv/STDansvaret att av
och oönskade graviditeter regionalt och lokalt vilar på landsting och
kommuner.

Oönskade graviditeter

Det finns nationella föringa mål arbetet med förebygga oönskadeatt
graviditeter. delvisberor på det STD-förebyggandeDetta arbetet haratt
breddats och också omfattar upplysning och samlevnad ochom sex
förebyggande oönskade graviditeter.av

264Folkhälsoinstitutet. Nationell folkhälsopolicy för hiv/STD utgångspunkter-
och Folkhälsoinstitutet 1995.principer.
Folkhälsoinstitutet fråga för livetEn sexualitets- och samlev-ett-
nadsperspekiiv folkhälsopolicyNationell för hiv/STD.på Folkhälsoinstitutet
1997:31.
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Uppnådda effekter

STD

fyra årenfall hiv har under dediagnosticerade årAntalet senasteav per
harMånga inomoförändrat.varit relativt män mängruppen som sex

till följd hivepidemin.sexuella beteendeförändrat sittmed harmän av
inhemsk smittspridning iförekommerförebyggande insatserTrots en

denna grupp.
ungdoms-fått utbredning ilyckligtvis .inte någonHiv har större

risk-innebär ungdomars beteendeintei Sverige. Detta ärattgruppen
klamydia visar.förekomstenfritt, vilket den höga t.ex.av

majoritetenheterosexuellt smittadeBland de utgörs av personer
bor i Sverigeflyttat till Sverige och deminnan desmittats av somsom

utomlands. Antalet fall har under desmittatshar majoriteten senaste
stabilt.relativtfyra åren varit

kraf-bland intravenösa missbrukare har minskathivSpridningen av
nyanmälda hivpositiva miss-sedan 1986 då antalettigt i Sverige år

förhållandevishögst. Orsaken till denbrukare gynnsammavar som
denförebyggande insatserSverige bedömssituationen i samtvara

hadei början 1980-taletnarkomanvård redanutbyggda som man av
på.satsat

svenska folkets kunskapundersökningar angåendeRegelbundna om
hög. majoritet hiv smittar,kunskapsnivån hurhiv visar Enäratt vet

älva för risk smittas.få sig utsatta attvaramen personer anser
till dåklamydia minskade fram årfall 1997Antalet en svagav

Även ökade antalet fall ytterligare,årökning kunde konstateras. 1998
skillnader. Antalet fall gonorré har ocksåregionalamed stora avmen

fall fortfarande med inter-antaletökat det åretnågot ävensenaste om
mycket nivå. oroande tendenslåg Ennationella mått på är attär en

hänt år. Antaletungdomar, vilket inte på fleraupptäckts blandgonorré
nationelltid eftersom någonföljafall övriga svårareSTD överär attav

mycketoch kondylomfinns. herpesövervakning inte STD är van-som
liga i befolkningen.

förebyggande insat-påsedan år 1987Staten har satsat stora resurser
verk-hjälp dessa medel haraidsanslaget. Meddet s.k. avser genom

ochñ-ivilligorganisationema byggtsblandsamheter inom annat upp
landet harhela Blandprojekt har genomförtsolika över annat ung-

6 kunskaper, attityder och 1986-och hiv/aidsHerlitz Allmänhetenc. vanor-
Folkhälsoinstitutet 1998:4.1997.

267 Utvärdering det särskildaalla hurarlbro det pengarnaJ G. Var värt av
Folkhälsoinstitutet utvärderarHIV-förebyggande insatserbidraget for använts.

4/ 1995.
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domsmottagningarnas Folkhälsoinstitutetverksamhet byggtharstöttats.
väl etablerat och fungerande nätverk för utveckla detett attupp

hiv/STD-preventiva arbetet inom landstingen, Gotland Göteborgs,samt
Malmö och Stockholms stad. Genom detta nätverk förmedlas och sam-
ordnas regionalt och lokalt.arbetet samarbetsprojekt genomförs mellan
olika regioner och mellan regioner och Folkhälsoinstitutet. Förmedling
sker framför allt metodstöd för effektivisera och målinriktaattgenom
arbetet öka möjligheterna nåsamt att utsatta grupper.

Oönskade graviditeter

Antalet relativtaborter har varit konstant sedan år och sig1975 rört
mellan 000 och 000 årligen. Under30 38 år 1998 utfördes 30 700ca
aborter vilket det lägsta antalet registrerats sedan denvar som nuva-
rande abortlagen trädde i kraft år Antalet tonårsaborter1975. har sta-
digt minskat under hela 1990-talet, dock inte under dåår 1998, en
ökning skedde med sjunkande2 De aborttalen under detprocent.

tillskrivasdecenniet kan det abortförebyggande arbetet. Försenaste att
effektivisera arbetet har många landsting samordnat sina insatser t.ex.

handlingsprogram för förebyggande hiv/STDett gemensamtgenom av
och oönskade graviditeter.

.
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ochMål strategier10.6.4

Mål

utvecklaskall likvärdiga förutsättningarUngdomar att enges
sexualitethälsosam

samlevnadsunder-ochskall få återkommandeAlla elever sex-0
visning.

rådgivning stöd inomtill individuell ochskall få tillgångElever0
gynmasieskolan.grund- och

bredungdomsmottagningar medha tillgång tillskallUngdomar0
kompetens.

till ungdomar olika skäl behöverskall riktasInsatser sär-som av0
skilt stöd.

sexuellt sjukdomarnyinfekterade fall överförbaraAntalet av
minskaskallSTD

Kondomanvändning skall öka.0
huvudsak-skall vidtas till där smittaSärskilda insatser grupper0

ligen sker.
Åtgärder smittade, effektivför tidig upptäcktskall vidtas att av0

omhändertagande.behandling och ett gott
hivsmittade derasoch stigmatiseringDiskriminering när-samtav0

minska.stående skall

minskagraviditeter skalloönskadeAntalet

graviditetsskydd skall öka.Användning av0
de högstaskall till de harRiktade insatser göras grupper som0

aborttalen.
kostnads-ochskall lättillgängligPreventivmedelsrâdgivning vara0

fri.
kvinnan ochbör erbjudas till bådeAbortrådgivning mannen.0

Inledande synpunkter

arbe-ochförebyggande STD-arbetethälsofrämjande ochMålet för det
skallmänniskorallaoönskade graviditetermed förebygga är atttet att

välbefm-leder till sexuelltvalförutsättningar kunna göraatt somges
från sexualitetenArbetet utgåsexuell hälsa. måstenande och äratt en

icke-moraliserande.kraftpositiv och vara
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inteEnbart kunskap leder människortill Smittskyddanvänderatt
och graviditetsskydd. För kunskapen skall handlingiatt omsättas
behövs ikunskapen står med individenssamklang och samhälletsatt
attityder, individen har grundläggande färdighetersamt att som exem-
pelvis med dentrygghet sexualiteten och förmåga kommu-attegna
nicera Sexualitetenmed sin formas i samspel med andra ochpartner.
efter det samhälle där och lever. sexuella frå-Hurväxerpersonen upp

hanteras i samhället därför viktigt, också andra frågorärgor men som
jämställdhet mellan könen påverkar sexualiteten. Sex och samlevnad
finns i helamed märmiskas livscykel och frågorna bör därfören vara
integrerade i allt arbete syftar främjatill livsstil.hälsosamattsom en
Ytterligare forskning och metodutveckling behövs inom området.

Mål, strategier och aktörer

Ungdomar skall likvärdiga förutsättningar utvecklaattges en
hälsosam sexualitet

Ungdomen prägladtid sökande då inte hunnit fastnaär ännuen av man
i viss beteende och därför påverkbar. förebyggandeDetett är mer
arbetet och oönskadeSTD graviditeter måste tillkopplas ado-mot
lescensutvecklingen och dess samverkan med pubertetsutvecklingen.
Forskning beträffande ungdomar och ungdomssexualitet behöver
utvecklas med syfte förbättra metoderna för nå till ungdomar.att att ut

Redan i kantonåren skillnader i hälsa mellan olika social-man se
likvärdigaFör uppnå möjligheter för utvecklaungdomaratt attgrupper.

hälsosam sexualitet behöver det hälsofrämjande och förebyggandeen
arbetet Skolanutvecklas. har för eleverna undervisningattansvar ge en

utgår från elevernas sociala psykologiskaoch mognadsnivå ochsom
bygger på deras erfarenheter och frågeställningar. Undervisningensom

skall belysa sexuella relationer och kärleksrelationer människormellan
och kön fakta kroppslig utveckling,motsatt samtav samma av om

preventivmedel, och aborter.STD
Ungdomar olika kanpå behöva särskilt stöd, invand-sätt t.ex.som

rarungdomar och homosexuella skall uppmärksam-ungdomar, särskilt
Alla därförungdomar skall ha tillgång till individuell rådgivningmas.

och stöd. Ungdomsmottagningama har mycket funktionviktig nären
det gäller stödja iungdomar deras utveckling. Mottagningama skallatt
ha bred kompetens kunnaför behov ochrådgivning stödatt mötaen av
från båda könen.

Flera undersökningar visar de risker i sexlivet oftaatt tarsom
sig för hälsorisker också på andra områden. i högre gradutsätter De är
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övriga. förebyggandealkoholrökare eller konsumerar Detänmer
skall ioch oönskade graviditeter därför integreratarbetet STDmot vara

förebyggande arbete. ochbrett hälsofrämjande och Grund-ett gymna-
kvalitets-utvecklas och arbetetsieskolans hälso- och elewård behöver

ochhälsofrämjande förebyggande arbetetdet och STDsäkras. I mot
delaktighet stärkas.oönskade graviditeter bör ungdomarnas

Barnombudsmannen,involveradeFlera myndigheter är t.ex.som
Socialstyrelsen och Ungdomsstyrelsen.Folkhälsoinstitutet, Skolverket,

ungdoms-hälso- och sjukvården ochAktörer inom landstingen är
Skolan, fritidsverksamheten socialtjänsten vik-mottagningarna. och är

finns ungdoms-aktörer kommunerna. frivilligsektomtiga i Inom t.ex.
organisationer, idrottsföreningar, Rädda och RFSU.BRIS, Barnen

har aktörer ungdomar målgrupp.den privata sektorn mångaInom som
radiogäller Veckotidningar, och TV.Det t.ex.

överförbara sjukdomarAntalet nyinfekterade fall sexuellt STDav
skall minska

hälsofrämjande förebyggande arbetet STDför det ochEtt målen motav
nyinfekterade fall. dettaminskning antalet Föruppnå attär att aven

sigskall kunskap till människorbli möjligt krävs orsaker utsätterattom
Sexualitetensför risker sexuella beteenden risker.vilka utgörsamt som

område vilket det heltpositiva för hälsan inombetydelse är nästanett
Forskningen metodutvecklingen inom helaforskning. ochsaknas

effektivaoch visat sigområdet behöver utvecklas metoder som vara
Även börspridas. beträffande STD-skydd prioriteras. Kon-forskning

andra skydd bör kunnaskydddom effektivt STD ävenär motett men
och iKondomanvändning vid tillfälliga sexuella relationerutvecklas.

öka antaletdet finns risk för smitta måsteandra situationer när om
nyinfekterade fall skall kunna minska.

liksom riktad infor-till befolkningen behövsGenerell information
det i praktiken kanmation beroende påtill riskutsatta att varagrupper

riskbeteende.med Genomindivider ellersvårt särskiljaatt grupper
kunskap erhållasanalysepidemiologisk övervakning och kan om grup-

löper riski dagdär smittspridning sker. De störst attsomgrupperper
fast och med mångasexuellt aktivasmittas såsom partnerutanyngre

narkotikamissbrulcare,med injicerandehar män,partners, män som sex
med hög prevalens STDinvandrare från länder samt somav personer

hälsofrämjande ochhar behov differentieradetill dessa länderreser av
förebyggande insatser.

medbetydelse. harAndra ocksåinsatser har För män mänsom sex
beträffande homosexualitetoch öppenhethar samhällets storsyn
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inverkan och utvecklas.identiteten därmed självkänslanpå hur Detta är
hivpreventionenavgörande för inom ökardenna Insatser somgrupp.

kunskapen homosexualitet och bidrar till öppenhet istörreom som en
samhället beträffande homosexualitet fortsätta utvecklas.behöver att

medicinska och psykosociala omhändertagandetDet av personer
söker hälso- och sjukvården för misstänkt hiv eller övrig harSTDsom

betydelse för upptäckt smittade. god kvalité inom hälso-tidig Enav
säkerställas.och sjukvården bör därför

Många olika yrkesgrupper inom skolan och hälso- och sjuk-t.ex.
uppgiftvården till arbeta med folkhälsofrågor saknar i sinavilka har att

i sexualitet och samlevnad, vilket medförgrundutbildningar utbildning
Även fortbildningdessa frågor inte inom området för dessaatt tas upp.

yrkesgrupper nödvändiga för arbetet skall kunna utvecklas.är att
i befolkningen kunskap hiv hur hivDet finns i dag god ochen om

fortfarande rädsla ibland fördomar.smittar, omgärdas hiv ochmen av
diskriminering viktigt denfortsatt arbete hivsmittadeEtt ärmot avav

hivsmittade Stödanledningen allt fler i dag lever i samhället. tillatt
föreningar för hivsmittade och hivsmittades deltagande i det förebyg-
gande strategi syftar till synliggöra hiv i samhället.arbetet är atten som

Flera Folkhälsoinstitutet, Integrationsverket,myndigheter t.ex.som
SmittskyddsinstitutetSkolverket, och Socialstyrelsen involverade iär

det förebyggande nationellhälsofrämjande och STD-arbetet på nivå.
forskning inom universiteten forsk-När det gäller området ochär

ningsstiftelsema viktiga aktörer. På regional nivå har landstingen med
hälso- sjukvården och smittskyddsläkaren liksomoch ett stort ansvar

invandrarverksamhet.kommunerna med skolan, socialtjänsten och
frivilligsektom finns aktörerInom många viktiga RFSL,t.ex.som

Riksförbundet för HIV-positiva, Noaks Ark, Röda ochRFSU, Korset
olika liksom olikainvandrarorganisationer. Fackliga organisationer

offentliga privata sektornarbetsgivarorganisationer inom både den och
viktiga i arbetet diskriminering och stigmatiseringaktörerär mot av

hivsmittade sektorninom arbetslivet. den privata bör företags-Inom
hälsovården hälsofrämjande och förebyggande arbetet.involveras i det
Turist- resebranschen viktiga aktörer det gäller medoch nånärär att ut
information utomlands.till personer som reser

Antalet graviditeter skall minskaoönskade

Antalet kunna minskas ytterligare förebyggandeaborter bör genom av
oönskade Kunskap olika graviditetsskydd, inklusivegraviditeter. om
kunskap p-piller, skall på hög nivå i hela befolk-s.k. akut vara enom
ningen utvecklas informationoch metoder bör för nå med ochatt ut
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rådgivning. Abortutvecklingen följs och analyseras, vilket är stortav
värde för skall kunnainsatserna riktas till de föratt somgrupper svarar
höga aborttal.

dagI sker samlagmånga graviditetsskydd används ochutan att utan
bamönskan. Metoder behöver utvecklas för tillnå kvinnor ochatt ut

i där aborttalen höga.män ärgrupper
Förebyggande arbete oönskade graviditeter bör integreras medmot

det hälsofrämjande inomarbetet sexualitetområdet och samlevnad.
Många kvinnor och lever i dag många sexuellt aktiva år innanmän

barn.det aktuellt med Det därför viktigtär preventivmedels-är att
rådgivning lättillgänglig anpassad för båda könen. Behovetär samt av
graviditetsskydd differentierat och varierar under aktivaär en persons
sexualliv.

Vid det medicinskaabort och psykosociala omhändertagandetär av
Ävenkvinnan betydelse. bör möjlighet till stöd-storav mannen ges

åtgärder. Abortrådgivningen, dvs. både föresamtal efteroch aborten
har visat sig ha betydelse för minskning antalet re-aborter.av

Ytterligare forskning tillorsaker graviditetsskydd inteattom
används angelägen för insatserna kunnaskall utvecklas.är att

Utbildning inom området sexualitet och samlevnad bör införas i
grundutbildningen för olika yrkesgrupper arbetar med dessa frâ-som

Även fortbildning betydelse.är storgor. av
Flera myndigheter Folkhälsoinstitutet, Integrationsverket,t.ex.som

Invandrarverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen involverade.är
Universiteten och forskningsstiftelsema viktiga vad priorite-är avser
ring forskningsresurser inom området. På regional nivå har lands-av
tingen mödrahälsovården, kvinnokliniker ochett stort ansvar genom
ungdomsmottagningar. lokal nivåPå har kommunerna ett ansvar genom

skolan och fritidsverksamheten. frivilligsektomInom RFSUt.ex. är en
viktig aktör liksom olika ungdomsorganisationer och invand-
rarföreningar. privata hälso-Den och sjukvården läkemedelsföre-samt

naturligtvis också viktiga aktörer.ärtagen

10.7 Avslutande bedömning

Avsnitten i detta kapitel belyser dels behovet samhället formule-attav
mål föroch vidtar åtgärder förebygga ohälsa, dels betydelsenattrar av
människor får kunskap sådana faktorer och förhållandenatt om som

skapar ohälsa.
Avsnittet psykisk hälsa bl.a. fasta på betydelsentarom av en

känslomässigt stabil relation under och stödjande miljöuppväxten en
med nätverk. därförsocialt viktigtDet utvecklaett ärtryggt att ett
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förebygga Samhällets uppgiftsådant för psykisk ohälsa.perspektiv att
stödjande för bevara ochblir främst strukturer och miljöerskapa attatt

förebygga,förbättra hälsan bland ochpsykiska bamden attsamtvuxna
avsnittet redovisaskonsekvenserna sjukdom.uppskjuta och minska Iav

för uppgick till mil-kostnader psykiska sjukdomar 45samhälletsatt
tillkommer kostnader förjarder kronor år 1992. Därutöver annan

hälsanFörebyggande insatser främjar den psykiskapsykisk ohälsa. som
ekonomisk besparingspotential mänskligtinrymmer såväl attsomen

lidande minska.kan
barni avsnittet den psykiska hälsan hosviktigaste målenDe är att

särskilt viktigt öka den psyko-och skall förbättras. Det är attvuxna
arbetar med mödrar, barn ochsociala hos personalkompetensen som

psykosocial problematik.identifiera Enungdom för tidigt kunnaatt en
föräldrar och bristande socioekonomiskaanknytning tillotrygg resurser
orsakerna till ohälsa hos bam och ungdom.i familjen Ettnågraär av
stöd till i mödrahälsovård, barnhälso-psykosocialt familjenutvecklat

syftar till alla familjerbehövs. stödjavård, förskola och skola Detta att
andra.har förutsättningar Detoch barn särskilt dem änsämresamt som

psykologisk psyko-utveckla ökad ochfinns behoväven attett enav
primärvården för såväl barnsocial kompetens i som vuxna.

arbetsmiljö, arbetslöshet och ekono-stöd, dåligBristande socialt
för Arbetslösheten demisk till ohälsaleder utgör ettstress avvuxna.

och för stimulera sysselsätt-folkhälsoproblemen åtgärder attstora
betydelse. nödvändigt arbetslivetningen primär Det är även attär av

psykosociala miljön främjas.utvecklas så denatt
och fysiskt skall före-psykiskt våld inteuppnå måletFör attatt om

förebyggande och tvärsektoriellt arbete, därkomma lokaltkrävs ett
informationsverksamhet våld nödvändig.bl.a. ökad äromen

psykisk hälsa, dels iSjälvmord behandlas dels i avsnittet om
det särskilt angelägetKommitténavsnittet skador. äratt attanserom

risk-självmordsförsök skall minska. Identifieringsjälvmord och av
central bety-och stödjande insatserfaktorer och risksituationer är av

självmordspreventiva arbetet intensifierasdelse. detviktigtDet är att
i samhälletoch många olikaatt engageras.organ

iframgår drygt miljon människorskadorI avsnittet att enom
till följdvård år eller uppsöker läkareSverige vårdas i sluten avper

personskador uppgicksamhällsekonomiska kostnadema förskador. De
traditionkronor. Sverige finns det långår till miljarder I1990 63 en av

kostnadseffektivaförebyggande arbete och det finnsbedrivaatt ett
bör kunnaskador, varför skadefrekvensenmetoder för förebyggaatt

minskas ytterligare.
skadeförebyggande arbetet vi fårförutsättning för detEn är att

omfattning och utvecklingbättre skadornas orsaker,kunskap överom
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tiden. närvarande har den skaderegistreringenFör officiella avsevärda
brister. Preventiva åtgärder därför intekan vidtas i önskvärd
utsträckning. råda bot dessa brister föreslårFör på kommitténatt att ett
nationellt heltäckande skaderegister skall byggas upp.

Hudcancer hudmelanom de tio vanligasteär numera en av
Ökningencancerformema tillväxtmed på årligen.5 harprocenten ca

dämpats något det mätdataåret 1996 och uppgick då till 3,5senaste
detta områdeInom kommittén det viktigaste måletprocent. att äranser

hudcancerfonnerantalet fall alla skall minska och framföratt nya av
hudmelanom.allt dödligheten i skallI synnerhet barns och ungdomars

utsatthet för UV-strålning minska. finnsDet vetenskapligt fastställtett
samband mellan solvanor och hudcancerrisk. Uppkomsten hud-av

förebyggaskan till del individen förändrar sinastor attcancer genom
solvanor. nationell samordningEn UV-preventiva åtgärder bör görasav
på myndighetsnivå och utökad informationsinsats bör genomförasen
till föräldrar barnhälsovård,och lärare inom förskola och skola.

ochAllergier växande problem i Sverige. Näraär 40ett stort pro-
den befolkningen besväras allergier. tonåringarFörcent av vuxna av

och motsvarande siffra 50 kraftigasteDenär procent.unga vuxna
ökningen allergier har skett hos födda efter år 1960.ärav personer som
Ärftlig benägenhet den riskfaktomvägande för allergier,är tyngst men
det krävs ofta samspel mellan miljö föroch allergiema skallett attarv
utvecklas.

hälsoperspektiv denUr kraftiga utvecklingen allergierärett av
oroande. Förekomsten allergier tvingar alltfler människor till attav
vidta åtgärder innebär olika begränsningar i livsrummettypersom av
samtidigt samhällets kostnader för allergier ökar.som

Kommittén det viktigaste målet förekomstenäratt attanser av
allergiframkallande i miljön skall minska. Allergier kan delvisämnen
förebyggas minska de riskfaktorer, tobaksrök, dåligatt t.ex.genom
inomhusmiljö och luftföroreningar, upphov till allergier. Fort-som ger
farande vi i hög grad oklara orsakerna till allergier, varför viär över
behöver kunskap forskningvia detta.mer om

Hälsofrämjande och förebyggande arbete för minska före-att
komsten och oönskadeSTD graviditeter har mål människorattav som
skall utveckla hälsosamt sexuellt beteende. Omvänt skall människorett
förändra sexuellt beteende risk förinnebär smittas STDett attsom av
eller risk graviditet.för oönskad Sexualiteten viktig friskfaktor iär en
människors liv och det viktigt främja beteendesexuelltär att ett som
positivt bidrar till livskvalitet och hälsa. Kommittén det vikti-attanser

målet ungdomar skall likvärdiga förutsättningar förärgaste att attges
utveckla hälsosam sexualitet. förebyggandeDet arbetet behöveren
integreras hälsofrämjandei brett och förebyggande arbete. Skillna-ett
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riskerder mellan socialgrupper och dei hälsa kan iakttas olika tarsom
områden,ofta för hälsorisker på andrai sexlivet sig även t.ex.utsätter

alkoholgrad konsumerarrökare ochde i högre änäratt mergenom
övriga.

a
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Målgrupper1 l

Inledningl l

för redovisatsbestämningsfaktorer hälsa har iförhållanden ochDe som
olika åldrar och befolknings-föregående kapitel bärs människor iav

ekonomisk sociala vill-Arbetsliv och försörjning, relationer,grupper.
haroch fysisk aktivitet, droger och sjukdomarkor för rekreation, mat

kapiteleffekter för olika detta ingårolika betydelse och Igrupper.
och ungdom, äldre och invand-olika målgrupper barnavsnitt treom -

påverkar dessa. Inför slutbetänkandetolika faktoreroch hurrare -
ingående funktionshindradeberöravi ävenatt personersavser mer

folkhälsoperspektiv.situation i ett
allmänt god fysisk hälsa. sjuklighet,barn harSvenska sett en

åldrar.olycksfall dödlighet har minskat i alla Särskilt påtagligoch är
finnsminskade spädbamsdödligheten. oroande tendenserden Däremot

barns och ungdomars psykiska hälsa.det utvecklingengällernär av
omfattning.huvudvärk har ökat imagvärk, EnSymptom m.m.som

skapa förutsättningar förmöjligheterbetoning i avsnittetgörs att en
skapa ekonomisktgod hos barn och ungdompsykisk hälsa samt att en

för bamfamiljema.och situationsocialt trygg
stadigt i den befolk-Medellivslängden ökar sedan länge svenska

ocksåstagnation. äldres hälsa harningen visar inga tecken på Deoch
hälsotillståndetväxande andel äldreförbättrats. En äratt gott,anger

Äldreshälsotillståndet dåligt.minskande andelmedan ärattuppgeren
till obero-ytterligare utökade möjligheterhälsa kan förbättras genom

gemenskaplivssituationen, utveckling socialende och kontroll över av
betydelsemeningsfull sysselsättning. Andra faktoreroch äraven

bostadsstandarden, de allmännafysisk ochaktivitet bra attmat samt
äldre använder främjar hälsan.samhällsförhållandena och tjänster som

Skillnadernamycket heterogenInvandrare är storaär grupp.en
detinometniskasåväl mellan olika även närgrupper som grupperna

invandrare hargäller sjuklighet dödlighet. Vissaoch engrupper av
svenskar, för de flestahälsa jämfört medbättre eller likvärdig men

och i synnerhetgäller sjuklighet. Många invandrareharde störreatt
ochpsykiska besvär ångestflyktingar lider sömn-oro,somav
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framförSärskilt allt bam ochsvårigheter. och sårbara ärutsatta ung-
föräldrar ochi synnerhet asylsökandedomar. gäller demDet ärvars

flyktingar.
viktigastebedömning avsnitt 11.5 redogörs för deavslutandeI en

kapitlet.målen iresultaten och

och ungdom11.2 Barn

Bakgrund, nuläge och11.2.1 prognos

ungdomUtvecklingen hälsan hos barn ochav

fysisk hälsa generellt Dödligheten harSvenska barn har god sett.en
lång följd år. minskade späd-minskat alla åldrar under Deni en av

varit särskilt påtaglig. i Sverigebamsdödligheten har Den är nu
Finland och lägst i världen. viktigastetillsammans den imed Japan, De

barn-detta väl uppbyggd och mödrahälsovård,orsakerna till är en
utbildningsnivålättillgänglig sjukvård med hög kvalitet, hög ochen en

inkomstfördelning. hälso-relativt undersökning skolbarnsjämn I en av
deläsåret 1997/98 73 ll-åringamafrån procent attuppgav av varvanor

kan jämföras med läsåret 1985/86 motsvarandehelt friska, vilket då
andel studie visar dock66 Sammaprocent. att symtom som mag-var

nedstämdhet dennavärk, huvudvärk, sömnsvårigheter och ökat under
ll-åringama blandtidsperiod bland såväl 13- och IS-åringarna.som

pojkarna redan i 11-årsåldem ochFlickorna har oftare änsymptom
åldernflickorskillnaden pojkar och blir medmellan lstörre

psykiska dvs.skolåldem har flickor oftare inåtvända problem, oro,
oftareoch psykosomatiska medan pojkarångest, depression symptom,

främst koncentrations-problem, hyperaktivitet medhar utagerande
beteendestömingar. Socialstyrelsensvårigheter och utagerande konsta-

den psykiska ohälsan bland bami Folkhälsorapport 1997terar att ten-
öka.: detderar Vidare finns uppgifter psykisk ohälsa ärattatt om

ungdomar till år,folkhälsoproblemet bland bam och 15största upp
nyföddhetsperioden Bampsykiatriutredningen SOUexkl. Enligt

derasalla så uttalade problem1998:31 har till 10 barn5 attprocent av
suiciddagliga påverkas. Under ungdomstiden ocksåliv väsentligt är en

betydande dödsorsak.

,..1 Skolbarns hälsovanor. StockholmFolkhälsoinstitutet. 1999. ,
2 Stockholm.Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 1997. SoS-rapport 1997:18.
3 Diderichsen .Sfiukdomsbördan iSvefige svenskBacklundPeterson F. en-

Karolinska Institutet, Folkhälsoinstitutet, EpidemiologisktDALY-kalkyl. cent-
Stockholm 1999.rum.
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hälsan bland europeiska skolbarn ll-årsåldem,En irapport om
verkar försämrats successivt medvisar ha under 1990-taletdenna attatt

ochupplevelser och huvudvärk, sömnsvårighetermagont,stressav
nedstämdhetf Under perioden 1985-1993 det få förändringar i devar

psykosomatiska frånsvenska rörande årbarnens symtomsvar men
förändrats.till har situationen Bland flickorna har ande-1993 år 1997

de har i minst gång i veckan ökat medlen ontatt magen ensom uppger
harandelen känner sig ökat med 12och11 nervösaprocent som pro-

Även pojkarna har det skett försämring inte ibland äncent. en om
utsträckningsamma

/friskfaktorerFörekomst risk-av

barnfamiljer tilloch har tillgång avgörande be-barnDe ärresurser en
stämningsfaktor barns hälsa.för

fattiga,har andelen dvs. de leverEnligt Social 1997rapport som
bland ensamstående kvinnor barn ökatunder socialbidragsnormen, med

till fåfrån 1987 26 år 1994. Det däremot18 år ärprocentprocent sam-
manboende bam har inkomster understiger social-med som som

Totalt det år 1995 omkring barn under årbidragsnormen. 50 000 18var
socialbidraglevde i familjer fårsomsom

och ojämlikhet iVälfärd 20-årsperspektiv redogörI rapporten
Joakim utvecklingen relativa skillnader i resurstillgång,Vogel för av

1975-19957ojämlikhet, under perioden Vogel visar pådvs. materiell
generationsklyfta under perioden ochökande pekar ut ensam-en

småbarnsföräldrar de förlorarna.föräldrar och Ensam-storasom
ställningföräldrarna, ofta med på arbetsmarknaden ochunga en svag

försörjningsbörda, har jämfört med äldre barnlösa ochmed tung paren
situationföräldrar ekonomisk för 20 årsammanboende sämre änen

sedan.
fattiga hushållVogel definierat hushållharI ävenrapporten som

Årmed inkomster under socialbidragsnormen. 1990 det 3 procentvar
enligt definitionen medanalla sammanboende fattiga densom varav
siffror för ensamföräldrardet år Motsvarande1995 5 procent. varvar

analys den ökade fattigdomen pekarrespektive I10 25 procent. en av

4 Folkhälsoinstitutet. Skolbarns hälsovanor. Stockholm 1999.
5 proposition ungdomars villkor.Regeringens 1998/99:1 15 På
6 SocialSocialstyrelsen, Epidemiologiskt 1997. SoS-rapportcentrum. rapport

Stockholm1997:14. 1997.
7 Centralbyrån. Välfärd ochVogel och fattigdom StatistiskaInkomst ojäm-

Stock-likhet perspektiv Levnadsförhållanden.i20-års 1975-1995, Rapport 91.
holm 1997.
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försörjnings-Vogel ökningenpå för föräldrar medär störstatt stor
utvecklingbörda. parallell åldersgruppen igäller för denEn yngsta

studien, negativa finns för åldersgruppen20-29 år. Den trenden även
år de decennierna förefaller således den relativa30-45 Under senaste

försämrats där fa-ekonomiska standarden ha inom de åldersgrupper
förekommer. förmiljebildning Detta gäller särskilt ensam-grupper som

information ekono-stående mödrar. Ytterligare barnfamiljemasom
i ekonomiskmiska situation redovisas avsnitt trygghet.4.3 om

loppet de decennierna har det skettUnder senaste tre genom-av
av familjelivet i Sverige. Kvinnors deltagande igripande förändringar

förvärvslivet åldern då kvinnor föder sitt barn harhar ökat, första
och tiden har blivit kortare mellan barnsuccessivt blivit högre de

kvinnan i familjer bådeföder. Separationer har ökat, bland samman-
boende och gifta.

ombildade familjer liksomHälsoeffekterna ofullständigt kändaärav
barnafödande föräldrarnaseffekterna och högre ålder dåtätareav av

kapitelförsta föds. finns beskrivning förändringarnabarnet I 5 en av av
familjelivet i Sverige. Bostadssegregationen har ökat under de senaste
decennierna, särskilt i storstadsomrâdena. har effekter påDen negativa

ekonomisktbarnen i socialt och familjerna. Skäletde ärsvagaste att
påverkasbarns hälsa inte bara finns i den familjenav resurser som egna

ekonomiska, känslomässigade och kulturellaävenutan resursernaav
finns närmiljön. mindre beroende närområdeti Vuxna ärsom av

arbeteeftersom de ofta har och utanför detvärmer egna
främsta kontakter andrabostadsområdet. däremot har sina medBarn

barn närheten bostaden och vanligtvis går de också ioch i avvuxna
förskola och skola där. kan utvecklas väl brister i familjen.Barn trots

förklaringen barnen knyter kontakter med andrafrämstaDen är att
finns ikan sig i barnet. Om deengagera somvuxna som vuxna

minskar dennanärmiljön belastade andra problem däremotredan är av
möjlighet. bostadssegregationen för barnen.Därför är ogynnsam

spädbamstidenteorier har sedan länge pekat påPsykoanalytiska att
psykiska i till detkan avgörande för den hälsan livet. Framsenarevara

dock inte funnits empiriska undersök-decenniet har det någrasenaste
ningar, bam från spädbamstiden till ålder,där följt samma vuxenman

Studi-visar samband. Sådana studier har publicerats.på dettasom nu
vilket relation tillvisar på spädbarn utvecklar sindet sätt ettatterna

den vårdgivaren, oña påverkar hur barnet kommernärmaste mamman,
blir för-förhålla sig till andra märmiskor det äldre. Vårdgivarensnäratt

socialahållningssätt således betydelsefullt för barnets psykiska ochär
hälsa både och i ålder.under uppväxten vuxensenare

4

8 Vogel a.a.
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skyddsfaktoremapåverkbaraspädbarnstiden de viktigasteUnder är
ventilation inomhus,tobaksfrihet, amning, godhälsafysiskaför barnets

nyfödd-sjukdom undervaccinationer. Risken försovläge på samtrygg
födelsevikt.föds med låg Ombarnhetsperioden störreär ett mo-om

alkohol eller dro-hon användergraviditeten ochröker underdem om
låg och därigenomskall födas med viktbarnetrisken förökar attger,

nyföddhetsperioden. Flera undersökningarundersjukdomardrabbas av
ökarfödelsevikt modernrisken för lågtyder också på är utsattatt om

fråntill stödhar tillgångpåfrestningar och inteför psykologiska
omgivningen

rökningför förekomstenverkar ha betydelseUtbildningsnivån av
graviditeten sjuunder gångerRökninggraviditeten.under är t.ex. van-

grundskoleutbildningmed enbartåldern 20-29 århos kvinnor iligare
postgymnasial utbildning. Stock-Iålder medihos kvinnorän samma

vanligare bland barn ilåg födelsevikt 60ocksåholms län procentvar
ställda.jämfört med den bästställda församlingenden socialt sämst
och socialtkollektiva miljöertillgången tillförskoleåldemUnder är

debarnhälsovården, inkl.hälsa. ochbarns Mödra-viktig förstöd
de olika förskoleformemai deras regifinnsföräldragrupper samtsom

ifamilj och Deltagandetnätverketnaturligakompletterar det vänner.av
det totalaEndast hälftendock inte särskilt högt.föräldragmpper är av

barnhälso-föräldragmpper inomföräldrar deltar iblivandeantalet
procent.förstagångsföräldrarna det 70blandvården, är camen

ochsocialt stödjande nätverktillgång tillharUtsatta sämregrupper
föräldrarna deltar igrunder degodapåkan anta att resurssvagaman

i begränsad utsträck-gruppverksamhetbarnhälsovårdensmödra- och
familjecentraler, vilket innebärdel hållning. finns påI dag enen

barnhälsovård ochmödra- ochförskolasamlokalisering öppen samtav
finnsfamiljeomsorg.individ- och Detsocialtjänstensibland ettäven av

ohälsosammaskoltrivsel ochi elevernasbristersamband mellan
fysiskti högre gradtrivs skolaninte ilevnadsvanor. elever ärDe som

oftareoch dricker alkoholrökerkostvanor äninaktiva, har sämre samt
trivs. levnadsvanorohälsosammahälsobrister ochde elever Desom

helameddärför hög gradhänger iuppvisareleverna sammansom
hälsan basentycks det vi glömtIblandlivssituationen. ärattsom om

9Marmot ChildhoodFetal Early Environment:Wadsworth andMEJ.ME,
London 1997.Society of MedicineRoyal Press.Implications.Long Term

° ochställda för barnför dehälsa strategiBremberg S. Bättre sämst en-
1998:38.Folkhälsoinstitutet. Rapportungdom.

Föräldrautbildnings-föräldraskapet. BetänkandeStöd1997:161SOU i av
utredningen.
Z Stockholm. Central-1997.Skolelevers drogvanorHibellAndersson B.B,

CANnarkotikaupplysning 1998.ochförbundet för alkohol
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för kimskapsinhämtningen och inte hellerbarn bramår inteatt ett som
skolresultat. inte saknargoda En skola fungerar välpresterar som

dessutom handförutsättningar mobbning. Arbetsmiljönatt ta t.ex.om
för för lärare för hälsansåväl elever alltså viktig i skolan.ärsom

Även föräldrarnasskolåldem insatser för barnensi avgörandeär
hälsa olika former stöd till föräldrarna kan därför förväntasoch av
påverka hälsa utländska studier ocksåbarnens I hargynnsamt. man
visat sådana insatser främjar barnen. effekt i låg-Insatsema bästatt ger
stadieåldrarna. Genomtänkta strukturerade stödjer för-program som
äldrarna definierade områden utbyte.inom Anmärkningsvärtstörstger

insatser riktade till tonårsföräldrarfinns mycket få visatsnog gesom
effekt. föräldrarnas betydelseskäl kan gradvis underEtt att avtarvara
uppväxten.

skyddsfaktorFysisk aktivitet viktig ohälsa. dennaMotär moten
bakgrund oroande den fysiska aktiviteten bland hardet ungdomarär att
minskat decennierna. Troligen dagligenunder de återkom-senaste ger

aktivitet det bästa skyddet, vilketmande medelhög kräver närhet till
och färdvägargrönområden, säkra tillgång till lokaler församttrygga

lek och idrott.
de viktigaste friskfaktoremaUnder skolåldem bra skolmiljö,är en

fysisk aktivitet och goda vuxenkontakter.
harVerksamhet under fritiden därför betydelse för ochbarnsstor ung-

domars psykiska hälsa.fysiska och svensk undersökning tyder påEn att
de insatsernas kvalitet har betydelsekommunala för ungdomars

välbefmnande.psykiska

målgruppenEffekter för

fysiska hälsan åldersgruppen har generellt förbättrats.Den i Ensett av
de viktigaste bestämningsfaktorema för barnets hälsa, familjens ekono-
miska har utvecklatsoch sociala dock vilket kanogynnsamt,resurser,
innebära hälsoskillnader olika bam ochrisk för mellanen grupper av

risk för fysiska hälsoskillnaderäven senare.
psykiska hälsan bland barn och ungdom har enligt mångaDen stu-

dier innebär funktionsförlust underförsämrats, vilket lidande och upp-
för ftmktionsförmåga ii sin risk försämradDettaväxten. utgör tur en

ökad risk för missbruk alkohol, tobak och drogerålder ochvuxen aven
för inaktivitet. Särskilt risken bland mindrefysisk socialtärsamt stor

gynnade ungdomar.grupper av

13 Ungdomars hälsovanor och riskbeteenden. kommunalBerg-Kelly StarkK.
satsning Läkartidningenbättre hälsa 1993;90:710.ger
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orsaker och möjlighetKunskap11.2.2 attom

påverka

utvecklingenOrsaker till

ochpsykiska hälsan hos barnden försämradetillfrämsta orsakernaDe
och deförsämrade ekonomibarnfamiljemassannoliktungdomar är
finns istödsystemarbetslivet. Deinompåfrestningarnaökade som
fulltinteför barnen haroch direkta insatserfamiljestödform utav

för denna utveckling.kunnat kompensera
för-period genomgåtthar underskolanFörskolan och storasamma

fritids-förskola ochpåneddragningar. Bamgruppemaändringar och
Årminskat.personaltätheten harsamtidigthem har blivit större, som

jämfört medförskolegmppbarngenomsnitt 16,9fanns det i1997 per
underökadefritidshemmenGruppstorleken påbarn år 1990.13,8

tid harUndertill bam.üân barn 26,2period 17,8 anta-sammasamma
förskolanmed inomökat 35årsarbetande personalbarnlet procentper

Under perioden 1990-vid ñitidshemmen.och med 50 procentnästan
tillminskat i antal från 600förskolor lantalethar också1997 öppna

inskrivnaökade samtidigt antaletoch 19961990Mellan åren1 000.ca
000."till 484från 423 000bam i barnomsorgen

Påverkansmöjligheter

familjen på barnenochstudien i vad samhälletaktuellaDen satsarmest
dehar analyseratBremberg.Dalman och Degenomförtshar av

från liv-i Stockholms länungdomför barn ochsamlade insatserna
tillfram 18-för barnSamhällets insatsertill 18-årsdagen.modern

delbarn/ungdom. Den000 kronorårsdagen 3 400motsvarar somper
satsningFamiljenskronor.medel 0002 100betalas med kontanta utgör

Därtill kommergenomsnitt 000 kronor.i 800kontanta medelmed är
300 000värde skattas tillbarnen 1tid medföräldrarnas direkta vars

sammanlagdaktören meddenkronor. Kommunen störstanästär en
fritidsverk-skola, barnomsorg,i formkronorsatsning 0001 200 avav

satsningarfiivilligorganisationemasoch ärsamhet Landstingensetc.
barn/ungdom.respektive 000 kronor90betydligt mindre, 120 000 per

tillsammanlagttransfereringar uppgårår i formFamiljestöd, 0-18 av
och kommunernas00 kronorbidrag 390kronor,där410 000 ärstatens

kronor.genomsnitt 20 000 Dettasocialbidrag i utgörbidrag i form av
ochbarn/ungdom mellan 0omkostnader förfamiljens50 procentca av

14 Skol-Personal. 152.och Rapportszfror 1998 BarnBarnomsorgen i nr.-
verket. Stockholm 1998.
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18 år. satsningarnaDe således familjen, kommunen istörsta görs av
form förskola och skola och i form transfereringar.statenav av av

De främsta möjligheterna till bryta de hälsotren-att ogynnsamma
dema i åldersgruppen öka utbytet dessa insatser. börär Dettaatt av

möjligt eftersom väsentliga delar dessa insatser expanderatvara av un-
der de decennierna utbytet formi förbättrad välfärdsenaste utan att av
och hälsa för åldersgruppen strikt har analyserats. följandeI det analy-

några de områden där insatser fruktbaraär göra.attseras av
En viktig riskfaktorer olika former påfrestningar iärgrupp av av

familjen. exempelvisDit kan räknas familjekonflilcter, psykisk sjukdom
hos föräldrarna, ekonomiska påfrestningar Effektema både påosv.
familjen och på barnet kan mildras socialt stöd, dvs. kontakternäraav
med andra bam,och Socialt marginaliseradevänner etc.vuxna grannar,

har ofta tillgång till inforrnellt socialt stöd, vilket skaparsämregrupper
förutsättningar för dem hantera påfrestningar.sämre att

familjOm för påfrestningar, ökar risken förär utsatt atten samspe-
let med spädbarnet inte blir optimalt och därigenom ökar risken för att
barnet utvecklar anknytning. anknytningOtrygg vanligareotrygg ären
i familjer med social situation. Otrygg anknytning går relativtutsatten
väl påverka före månaders18 ålder därefter förhållandevisatt ärmen
opåverkbar. Spädbarnstiden erbjuder därför särskilda möjligheter för
påverkan.

Under många problem till sig. Det innebäruppväxten rättar spontant
inte med säkerhet kan fastställa vilka barn och ungdomaratt man som

på sikt kommer få uttalade problem. Därför måste förebyggandeatt
insatser riktas till de 5 vid givenstörre än procentgrupper ca som en
tidpunkt har uttalade problem.

För spädbarn den främsta möjligheten förbättra barnens situa-är att
tion direkt knuten till föräldrarnas livssituation. exempelEtt på sats-en
ning utgår från sådant perspektiv föräldrapenningen. Iärettsom
skolåldern däremot ligger den främsta möjligheten påverka barnensatt
situation i åtgärder riktade direkt till barnen. Under förskoleåren finns
betydande möjligheter både med riktadeinsatser direkt till barnen inom
exempelvis förskolan och olika former stöd till föräldrarna.genom av

Under förskoleåren föräldrarna själva de insatserna förgör största
barnen. finns flertal visarDet studier olika former stödett attsom av
till föräldrar långsiktigt positiva effekter på barns psykiska ochger so-

hälsa.ciala under förskoleåldemInsatser bättre effekt åtgärderänger

15Durlak Succeswl forJA. children and adolescenls.prevention programs
Plenum Publ. Corp. 1997.
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skolåldem. förföräldrastöd inombegränsatdagi I ett ramenges
förskolepersonal och föräldrar.kontakter mellanoch ibarnhälsovården

ungdomspsykiatrin erbjudsochbarn-Stöd från socialtjänsten samt
problem.med manifestabam och ungdomardessutom mindre gruppen

till förbättringar.avsevärda möjligheter En ärfinns således vägDet att
tillkvalificerad rådgivningformer förföräldracentreradeutveckla nya

Föräldrastödfinns i Holland.detta bl.a.för ärföräldrar. Modeller
andramed aggressiva ochföräldrar till bamsärskilt viktigt för utage-

i studier både insatserresultat har visatsGodarande beteenden. somav
utvecklagåoch i Engenomförs enskilt väg äratt attannangrupp.

tankenförskolan. ocksåanslutning tilli Dettaföräldrautbildningen var
1970-talet.mittenföräldrautbildning infördes inär av

ochindividnivåproblem påför fångaviktigSkolåldem attär upp
betingadesocialtoch utjämnaför motverkaskolan har attett utrymme

kun-skriver iBremberg Barnrapportenbeteenden.oönskade Sven -
Stockholms län:och ungdom iför barnfolkhälsoarbeteskapsbaserat

skolan.de har då de gårlika villkorbarnVid harskolstart än utmer
likaegenskaper kantillskrivas barnensdifferentiering kanDenna men

däri-Skolan bidrarfunktion skolsystemet.integreradväl avses som en
hälsa. uttryck för dettapsykisk Ettskiktningentill är attäven avgenom

ochbetydligt oftare i skolanbam vantrivsgynnadesocialt mindre
meningsfull.hellerupplever den inte som

i elevvårdenSverige unika integreringmed sin förSkolhälsovården,
uppgift iskolan, har viktigpersonal iochmed lokaler attenegenegna

vaccina-hälsokontroller,individnivå. Genompåfånga problemupp
känne-godhar Skolhälsovårdenscreeningprogramochtionsprogram

Skolhälso-familjeförhållanden.levnadsvillkor ochdom elevernasom
ofta denoch skolsköterskandel skolannaturligvården alltså ärär aven

häl-sina problem.sig till med Deförst vänderelevenperson som
i kontakt med oftaSkolhälsovården kommersoproblem är psy-avsom

nationellskolöverläkaredock tjänstendag harkosocial Inatur. som
skolläkartjkommunalamångain liksomnivå dragits änster.

ungdomarochoch bampåfrestningari familjer medleverBarn som
flertalfråninsatserproblem har behovsocialamed psykiska och ettav

ungdomspsykiatri,ochbam-barnhälsovård,socialtjänst,olika aktörer -
ungdoms-Skolhälsovård,elevvård inklusiveskolansbarnhabilitering,
aktöremamellan de olikabarnsjukvård. Samverkanochmottagningar

sedanfallet har varit käntbristfällig.sällan Att såemellertid inte ärär
där-dock inte gjorts.betydande framsteg har Det ärl970-talet. Några

för barnKunskapsbaserat folkhälsoarbeteBremberg red.S Barnrapporten.
läns landsting. 1998.Stockholms län. Stockholmsoch ungdom i
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för nödvändigt utreda hur samhällets bäst kan användas föratt resurser
denna stöd.att ge grupp

Sammanfattningsvis kan flertal påverkbara skydds- ochsägas att ett
riskfaktorer psykisk ohälsaför kända, arbetslöshet, dåligär t.ex.som
ekonomi och dålig utbildning. Det faktorer kan påverka barnsär som
och ungdomars situation och leda till anknytning mel-t.ex. att tryggen
lan spädbarn och vårdare inte utvecklas. Riskfaktorema samverkar

och följd detta den negativa påverkan kan bliäven är att störreen av
individen samtidigt för andra riskfaktorer. Följaktligenär utsatt ärom

det ändamålsenligt söka minska den samlade riskbördan och ökaatt
individemas skyddsfaktorer.tillgång till

Ofullständig kunskap och forskningsbehov

forskningsbehovTre aktuella, forskning syñar till 1ärtyper av som
klargöra bestämningsfaktorer för hälsa och ohälsa, 2 utformaatt att

effektiva interventioner, baserade befintligpå kunskap bestäm-om
ningsfaktorer 3 forskning syftar till klargöra sambandsamt attsom
mellan resursinsatser och effekter de omfattandeinom ärsystem som
avsedda för barn, exempelvis förskola och skola.

Att klargöra bestämningsyfaktorerjör hälsa och ohälsa

Det känt tobaksrökning ökar risken för låg tödelsevikt. Troligenär att
har sociala och ekonomiska påfrestningar i kombination bristandemed
socialt effekt.stöd Dessa förhållanden förklarar dock inte helasamma
problemet. finns tydliga variationer olikaDet länder emellan med avse-
ende förekomst födelsevikt.på låg talar förDet problemen delvisattav

miljöbetingade och därigenom i princip påverkbara. Studierär av
bestämningsfaktorer därför väl motiverade.är

allergi och överkänslighetAstma, den endaär störrearman avgrupp
fysiska hälsoproblem iökar frekvens. saknas förklaring tillDetsom en
denna ökning. på avgörande kunna påverka problemetFör att ett sätt
krävs kunskap vilka de avgörande bestämningsfaktoremaom

Kunskaperna bestämningsfaktorema för psykisk ohälsa har ökatom
betydligt under de decennierna. Fokus i del dennasenaste storen av
forskning faktorerligger dock ofta vid i familjen. Betydligt mindre är
känt bestämningsfaktorer knutna till miljön exempelvis i ettom
bostadsområde, i förskolan eller i skolan. otillfredsställandeDetta är
eftersom de främsta möjligheterna förbättra den psykiska hälsanatt
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område där-dettamiljö.barnens Forskning inom ärligger i förändraatt
för angelägen.

kunskapbefintligbaserade påefektivautforma interventioner,Att om
bestämningsfaktorer

förebyggandesystematiskavarit föremål förintePsykisk ohälsa har
dettadel kanohälsa. Tillomfattning fysiskinsatser i ensomsamma

Sådanbestämningsfaktorer varitkunskapen sämre.förklaras att omav
Utomlandsdecennierna.under devuxit framdockkimskap har senaste

framgångsrikt gårstudier visat detvetenskapligahar också i attattman
bestämningsfakto-baserade kunskappåinterventionergenomföra om
överföras frånområde inte direktkanpå dettaInterventioner ettrer.

förhållanden.till lokala Detbehöver ärland till utanannatett anpassas
interventioner påoch utvärderautvecklamotiveratdärför gradi hög att

område.detta

bl.och efekiter,samband mellan inomStudier resursinsatser a.av
förskola och skola

personalkom-personaltäthet,ungdomarochHålsoeffekter på barn av
skola harförskola ochinomorganisationsformerolikaochpetens

systematiska studier.föremål föromfattning varitbegränsadendast i
beslutvidför vägledningviktigaundersökningarSådana är att omge

ochfrämja barnsförkan användasbästhur befintliga attresurser
ochtransfereringareffektenKunskapenhälsa.ungdomars omavom

förbättrasbörbegränsad ochfritidsverksamhet ocksåinominsatser är
studier.genom
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11.2.3 målBefintliga och strategier

Befintliga mål, strategier och aktörer

Familjepolitiken f

iDen svenska familjepolitiken har mål alla barnsatt rättgaranterasom
till omvårdnad, trygghet och god fostran. Detta omfattar rimligäven en

bamfamiljema.levnadsstandard för Samhällets uppgift ocksåär att
stödja och komplettera föräldrarna, enligt bestämmelserna i föräld- isom
rabalken har huvudansvaret för vård och fostran, så goda ochatt trygga i
uppväxtförhållanden kan för alla bam.

i
garanteras

årsI 1999 ekonomiska vårproposition föreslog regeringen kom-att
och landsting tillföres ytterligare miljarder2 kronor deutövermuner

i2 miljarder aviserades under hösten 1998. Det tidigare aviseradesom
tillskottet skall föranvändas bl.a. underlätta införandet föränd-att av 3
ringar i utjämningssystemet bidra till finansieringen för stegvissamt att
genomföra allmän förskola och i barnomsorgen.maxtaxaen

Proposition 1997/98:182, Strategier för förverkliga FNssatt
konvention barnets rättigheter Sverigeiom

I propositionen påpekas medvetenheten konventionen skall ökaatt om
och intentionerna i barnkonventionen skall allt besluts-att genomsyra
fattande bam. Svensk lagstiftningrör i huvudsaköverensstämmersom
med åtagandena i barnkonventionen. däremotDet angelägetär att ut-
forma strategier och handlingsprogram för förverkliga barnkonven-att
tionen i Sverige. Konventionens inledning pekar på familjen densom
grundläggande enheten i samhället familjensoch till nödvändigträtt
skydd biståndoch denså till fullo kan på sig sitt iatt ta ansvar sam-
hället.

En Barnkonventionens hömstenar principen barnets bästa.ärav om
Det innebär bamperspektiv måste finnas med i beslutsprocessenatt ett
för de beslut bam. Alla barn har därför oberoenderör desom av var

Ävenbor eller under förhållandenvilka de lever till sjukvård. inomrätt
områden inte direkt enskilda bamärenden skall principenrörsom
beaktas, det gäller sarnhälls- och trafikplaneringen. Till grund fört.ex.
principen ligger också tanken barn har fullt och lika märmiskovärde,att

barn sårbara och behöver särskilt skydd.samt äratt ett
Regeringen föreslår i propositionen bl.a. barnkonsekvensanalyseratt

Qskall vid statliga beslut berör barn,göras barnperspektivet iatt isom

17Regeringens skrivelse 1997/98:79.
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utredningsdirektivskall finnas ochlämplig med i allaomfattning att
statligt anställda,utvecklas. föreslåsVidarebamstatistiken skall att

erbjudasför ungdomar, skallkonsekvenser barn ochhararbetevars
kunskaperSin barnkompetens och sinafortbildning stärkaför att om

riksdagen i 1999.Propositionen har antagitsbarnkonventionen. marsav

Skollagen

ele-allaSkolhälsovård anordnas kostnadsfritt förskallEnligt skollagen
gymnasieskolan, Särskolan, specialskolan ochi grundskolan, sa-ver

förebyggandeSkall i första handSkolhälsovårdenmeskolan. menvara
verk-enkla sjukvårdsinsatser.hälsokontroller och Föromfattaäven

Skolläkare. skollagenSkolsköterska ochskall finnas Isamheten sägs
utveckling,följahar till syfte elevernasSkolhälsovårdenockså attatt

förfysiska verkapsykiska och hälsaförbättra derasbevara och samt
Bampsykiatri-Barnombudsmannen, liksomsunda levnadsvanor. även

obligatoriskbestämmelsen i skollagenföreslagitkommittén, har att om
utvidgas till omfattaSkolhälsovården skallpersonal inom ävenatt psy-

för med WHO:sbättrekologer och kuratorer. Detta stämma överensatt
fullständigt psykiskt ochtillstånd fysiskt,definition hälsa ett avsomav

välbefinnande.Socialt

Läroplanen Lpo 94

uppgiftervärdegrund ochformulerar skolansLäroplanen 94Lpo samt
skallskolanSlag; dels målSkolans mål tvåmål och riktlinjer. är somav
skallför alla eleverskolandels måloch attsträva mot ansvararsom

ochenskilda skolanarbetsformer ligger på denochuppnå. Arbetssätt
efterför varje elevskolanläroplanen ansvararpå lärarna. I sägs attatt

förutsätt-grundläggande kunskapergrundskola hargenomgången om
livsstilensför denhar förståelseningarna god hälsaför samt egnaen

hälsanbetydelse för

I de förslag regeringenaktivitet beskrivs ingåendeavsnittet fysisk somom
1997/98:94,1997/98:93,propositionerna;lagt fram i prop.prop.prop.

1997/98: 169.
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SchoolsThe Network of Health ENHPSEuropean Promoting

skolprojet mellanHälsofrämjande EU, Euro-skolor är ett gemensamt
Sverige drev Folkhälsoinstitutet projektet 1994-parådet och WHO. I

dagSkolverket Svenska Kommunförbundet.1996 i samråd med och I
Folkhälsoinstitutet ochfinns nätverk administrerasregionala som av

de goda exempelsprida den kunskap ochhar till syfte att som re-som
systematiskt ochockså vidareutveckla,dan fmns. Syftet prövaär att

utgångspunkteroch Hälsoskolomas 12utvärdera metoder ärteman.nya
följande: -

hälsapersonalens fysiska och psykiskafrämja såväl elevernas som-
arbetsmiljöförbättra skolans-

närsamhälletkontakt och samarbete medstimulera-
från elevernas situation och behov, ochutgåi undervisningen sär--

hälsoundervisningenskilt utveckla
sammanhangelevdemokratin och elevernas känslastärka av-

självkänsla och sociala kompetensutveckla varje elevs-
elev- och Skolhälsovårdha fungerandeen-
med särskilda behovstöd till eleverge-

pedagogiska och hälsofräm-del skolansskolmaten som en avse-
verksamhetjande

skolan skall finna former för fysisk aktivitetalla påarbeta för att-
miljöviktig -del skolans hälsofrämjandeskolgården som en avse-

Pågående utredningar, uppdrag m.m.

till ochgäller livet Stöd och vård barnBampsykiatrikommittén, Det -
psykiska problem, 1998:31ungdomar med SOU

folkhälsoperspektiv på barnsBampsykiatrikommittén arbetade med ett
slutbetänkandehälsa påpekar sittoch ungdomars psykiska och i att

i mödra-kräver god barnkompetenseffektiva förebyggande insatser en
och övrig elevvård.Skolhälsovården Inomoch barnhälsovården samt

särskilt för tidigtbarnhälsovården finnsmödra- och attett upp-ansvar
påpekarohälsa. Kommitténutvecklingsavvikelser och psykisktäcka

barnhälsovårdenmödra- ochockså psykosociala arbetet inomdet äratt
till för-till skall haoklart definierat bam arbetslösa rättattsamt samma

närvarandeyrkesarbetande. Betänkandet bereds förskola tillbarnsom
regeringskansliet.inom

Socialstyrelsen i uppdragRegeringen i septemberhar 1998 attgett
bör säker-fram beskriver vilken bamkompetensunderlagta somsom
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barnbland sjukvårdspersonal med ochställas hälso- och arbetarsom
för uppdraget skall det medicinska omhän-ungdom. Inom ramen

deltagandet asylsökande bam belysas. Uppdraget skall genomföras iav
med Landstingsförbundet. uppdraget ingår Socialstyrelsensamråd I att

ochskall ungdomsmottagningamas verksamhet dågöra översynen av
till ochsärskilt uppmärksamma pojkarnas möjlighet stöd råd. Denna

Landstingsförbundet Svenskaskall ske i samråd med ochöversyn
decemberkommunförbundet. Uppdraget skall redovisas den 31senast

Översynen ungdomsmottagningarnas förebyggande arbete2000. av
det omhändertagandet asylsökande barn skall del-medicinskasamt av

1999.decemberden 31rapporteras

Stöd föräldraskapet,Föräldrautbildningsutredningen, SOU 1997:161i

föräldrautbild-det övergripande förUtredningen föreslog att ansvaret
utbildninglandstingen får förningen skall delas så att ansvaretupp

kommunerna därefterbarnets första år ochunder övertar ansvaret.att
erbjudas utbildning både före eller barnetsAlla föräldrar ochbör

pekar också hur viktig samverkan mellanfödelse. Utredningen på är
föräldrarna. påpekas psykosocialtförskolan, skolan och Det även att

motverkaviktigt föräldrar med tonårsbam, inte minst förstöd förär att
sociala beredsdestruktiva livsstilar och problem. Betänkandet inom

regeringskansliet.

villkor1998/99:115, ungdomarsProposition På

UngdomspolitiskaPropositionen på de förslag lämnatsbygger avsom
delmål Ungdomsstyrelsen i samarbete medkommittén och de som

Kommunförbundet utarbetat uppdrag regeringen.Svenska på I pro-av
mål skall tidigare riktlinjerföreslåspositionen ersätta antagnatre som

ungdomspolitiken:för den nationella

självständigt liv.skall goda förutsättningar levaUngdomar ha ettatt
verklig till inflytande delaktighet.Ungdomar skall ha möjlighet och

tänkandeskapande förmåga och kritiskaUngdomars engagemang,
skall tilltas vara som resurs.

ochRegeringen också för styrning, uppföljningföreslår ett system
ungdomspolitiken. de målen beståranalys Förutom systemettre avav

19 stärkaRegeringsbeslut Uppdrag föreslå åtgärder för1998-09-17, attatt
och sjukvården. Socialdepartementet.barnkompetensen hälso-inom
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uppfölj-föroch grundendelmål beslutas regeringen utgörsomavsom
exempeli Godaning analys. tredje delenoch Den ärärsystemet som

bidrarformer konkret verksamhetillustrera olikaavsedda att somav
skall roll verkaUngdomsstyrelsen aktivtill uppnås.målen attatt ges en

ungdomspolitiken uppfylls.nationellaför målen i denatt

SkolhälsovårdelevvårdUtredning om -

elewård, kartläggadefiniera begreppetskall utredningenhuvudsakI
olika organisationsmo-verksamheten, analyserainnehåll och kvalitet i

uppgifter förhållande tillelevvårdens roll och ideller kartläggasamt
utredningenansvarsområden. Vidare skallinstansersandra berörda

ändamålsenligadenuvarande ansvarsområden äröverväga mestom
skolhälso-för förbättra elevvârdens ochåtgärderföreslå olika attsamt

socialtjänst,och med förskola,både inom skolanvårdens samarbete
skallsamhällssektorer. Utredningensjukvård och andrahälso- och vara

1999.decemberslutförd den 15senast

till barnfamiljerstödEkonomiskt

nedskärningar inom denkrisen med arbetslöshet ochekonomiskaDen
har drabbat bamfamiljemaföljd denna,offentliga sektom som en av

grupper. delanalyseras till vissEffektema däravandraän avmer
Socialtjänstutredningen. minskande bamafödandetTill följd detav

i analyseraStatistiska centralbyrån uppdraghar regeringen attgett
tänkbara förkla-följande orsakerorsakerna. uppdragetI nämns som

hushållens försämrade eko-bamafödandet:ringar det minskadetill
utgifterna.i de offentligaarbetslöshet och besparingarnomi, hög

förslagfått uppdrag utarbetacentralbyrån har också iStatistiska ettatt
förhållanden. Statistiken måste habamfamiljemasbasstatistiktill om

göras.uppföljningar kanlokala och regionalasådan bredd atten

2° .direktiv 1998:59.Regeringens -2 l997/98:79.skrivelseRegeringens
22Dir. 1997:109.
23 med deredovisning arbetetskrivelse 1997/98:79 medRegeringens av

februari 1998.överlämnad till riksdagen den 12allmänna bamñâgorna
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Barns och ochungdomars innemiljöute-

Efter Bammiljörâdet avskaffades år finns inte1993 det längre någotatt
tydligt myndighetsansvar for frågor barns lek- och utemiljö.rörsom
Bevakningen brister i barns och ungdomars utemiljö har också för-av
sämrats. Regeringen har i regleringsbrevet för år 1999 Folkhäl-gett
soinstitutet och Boverket i uppdrag barns och ungdomarsöveratt se
inomhusmiljö öka kunskapen orsakerna till uppkomstenattsamt om av
allergi. BamombudsmannensEn organisation och arbeteöversyn av
har genomförts och betänkande överlämnades till regeringen underett

1999.25våren Bland föreslogs Barnombudsmannen skulle fåannat att
möjlighet medarbeta självständighet ochstörreatt rätts-störreen ges
liga befogenheter innebärande bl.a. begära uppgifterin frånrätten att
kommuner landstingoch bams villkor och kalla tilläven rätt attom
överläggningar barns förhållanden.om

Uppnådda efekter

Svenska och ungdomarbarn har generellt god fysisk hälsa.sett en
Genom den förda politiken har bam och ungdomar fått del insatserav

barn- och skolhälsovård. insatser unika i interna-Dessa ärt.ex. ettsom
tionellt perspektiv och har väsentligt bidragit till god hälsoutveck-en
ling hos barn.svenska

24Regeringens skrivelse 1997/98:79 med redovisning arbetet demed allmännaav
barnfrågoma överlämnad riksdagentill den februari12 1998.
25 ÖversynDir. 1998:21, Barnombudsmannens verksamhet.av
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strategierochMål11.2.4

Mål

skall haBamfamiljema situationtryggen

allade tillgodoserfördelas såskalloffentligaDe attresurserna0
behov.barns i

hänsyn till derasskall ske medbarnfamiljertillTransfereringar0
l990-talet.ekonomi underförsämrade

godtill del skall habarnkommertjänsteroffentligaDe ensom0
kvalitet.och jämn

skall förbättrasungdomhos barn ochpsykiska hälsanDen

särskiltochskall främjasbarn och ungdomförmiljöerStödjande0
områden.igäller det utsatta

ungdomsmottagningamaSkolhälsovårdenochMödra-, barn- samt0
barnsfortlöpande mätningarNationella ochutvecklas.skall av

införas.hälsa skall
skallfritidsverksamhetförskola, skola ochKvalitetskontrollen av0

förstärkas.

synpunkterInledande

psykiskasituation. Denekonomiskti dag ibarn leverMånga otryggen
stöd-tilloch tillgångenungdom har försämratsochhälsan hos barn

andratill mångaviktig. Idärför motta-jande miljöer motsatsextraär
brister i de tjänsterpåtalasjälva svårtbarntjänster har att somgare av

dedärförerfarenhet, delsbristandehardärför deutförs, dels attatt
utför tjänsterna.beroendeställning till demuttaladsjälva iär som

Mål, aktörerstrategier och

skall ha situationBarnfamiljer tryggen

till ekonomiska,tillgångensamhällsnivåpåhälsa bestämsBarns so-av
till-relativaSverige denlandkulturella I ärciala och ett somresurser.

absoluta. innebärbetydelsefull den Dettagången till änmerresurser

26 Routledge.ofajflications77:e inequity.UnhealthyWilkinson R. societies.
London 1996.
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det folkhälsoperspektiv skulleatt önskvärt allaett barnattur vara ge
tillgång till ekonomiska, sociala och kulturella Desamma resurser.

främsta medlen för detta 1 fördelningär de offentligaen av resur-
barnens behov, transfereringar2 till bamfamil-motserna som svarar

jer god3 och jämn kvalitet offentligapå de tjänster kommeren som
bam till del.

hälftenUngefär barnfamilj kontanta utlägg för barn täcksav emas av
transfereringar. innebärDet bamfamiljemas ekonomi mycketatt är
känsliga för förändringar i transfereringssystemen. Om betydandeen
andel barnfamiljema har ekonomiska under genomsnittetav resurser
kan förvänta sig negativa effekter på hälsan för barnen i dessa fa-man
miljer. Dessutom uppstår spärmingar och i samhället vilket lederoro

bam."till negativa hälsoeffekter för alla
De två övergripande målen för folkhälsoarbetet förbättra häl-är att
och minska skillnaderna i hälsa mellan olika vikti-att Desan grupper.

påverkbara skillnaderna mellan olikagaste de betingasärgrupper som
barnens sociala villkor. En analys möjliga åtgärder för för-av attav

bättra de ställda barnens hälsa tyder påsämst den viktigasteatt vägen
dit stort.framgångsrikt folkhälsoarbete för barnär ochett ungdom i

För minska socialt betingade skillnader räcker det därför inteatt
med insatser för de allra ställda. krävs iställetsämst Det förbättringen

villkoren för de barn har relativtäven god situation. Dettaav som en
innebär de två övergripande målen sammanfaller för denna ålders-att

Målen kan därför i första hand formuleras förbättringgrupp. som av
hälsan för åldersgruppen i I praktiken kan det dock oñastort. vara mo-
tiverat i vissa sammanhang rikta särskilda insatser deatt sämstmot
ställda i stället för insatser för alla.göraatt

Den psykiska hälsan hos barn och ungdom skall förbättras

Psykisk ohälsa det viktigaste hälsoproblemet iär åldersgruppen. Det
finns inga tecken på den hälsanpsykiska har förbättrats under deatt

decennierna. Några undersökningar tydersenaste på dettvärtom mot-
En nationell strategi för minska förekomstensatta. psykisk ohälsaatt av

har hittills saknats. dagI antal påverkbaraär bestäm-stortett

27Bremberg Dalman C. Hur barnenpå Väljärdsinsatservi för barnsatsar i
Stockholms län kronor. Centrum för ochi Barn Ungdomshälsa,mätt Samhälls-
medicin. Stockholms läns landsting. Stockholm 1999.
28Wilkinson UnhealthyR The aflications ofsocieties. Routledge.inequity.
London 1996.
29Bremberg Bättre hälsa för de ställda för barn ochstrategisämst en-
ungdom. Folkhälsoinstitutet 1998:38.
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formuleramotiveratvälinnebär detkända. Detningsfaktorer är attatt
hälsa.mål för psykisk

ohälsa,psykiskformerväl avgränsadeflerafinnsålderI avvuxen
psykiskföruttryckenUnder uppväxtårenschizofreni. ärexempelvis

koncentrationssvå-meddifferentierade.mindre Barnemellertidohälsa
med depression kanochtvångstankar bam utage-oftarigheter har vara

harproblemförekomstsäkertpåMetoder för sätt mätarande att ettosv.
Underutvecklas.hållernationell nivåpåhittills saknats attmen-

bevakningnationellförmetoderkommertill 2003årperioden fram
förtalari skolåldem. Dettillgängliga för barn attendast manatt vara

Effektenåldersgrupp.med dennamålformuleringsarbetetinleder av
förskoleåren.iallmänhetdock i störreförebyggande insatserolika är

psykisk hälsaför mätninginstrumentutvecklingenDärför bör avav
prioritet.höghaförskoleårenunder

ökaoch ungdomför barnstödjande miljöer är sätt attfrämja ettAtt
studie finnsrefereradtidigareskyddsfaktorer. Itilltillgång engruppens

ochpåverkar barnsinsatsernakommunaladekvaliteten iförbelägg att
för-insatserför sådanaFörutsättningarnahälsa.psykiskaungdomars
för-och socialaekonomiskadå delägesnabb takt. Idock iändras ett

viktigtbarnfamiljer det därförför mångaförsämras ärhållandena extra
kan kompen-ungdomför ochmiljöer barnstödjandefinnsdetatt som

ochvuxenkontaktergodaTillgången påhemmiljön. sta-brister isera
viktigblirbila kamrater extra

ungdomsmottag-Skolhälsovård ochbarn-,utvecklad mödra-,välEn
Föräldragrup-ungdom.ochskyddsfaktorer för bamviktiganing utgör

föräld-stärkabarnhälsovårdens sättmödra- och ärinom ett attramper
delta-erbjudspåfrestningarna. dagIoch minskanätverksocialararnas

Föräldragrupperår.till dess barnetfram äri föräldragruppergande ett
och detbör dockförskolaninomföräldrar med barn prövastillriktade

ochutagerandeharföräldrar med barnviktigt försärskiltkan somvara
beteenden.aggressiva

förskolafamiljeomsorg,ochindivid- öppenflera kommunerI är
familjecentraler.sarnlokaliserade i s.k.barnhälsovårdmödra- ochsamt

erbjudagällerbra detkanorganisationsform när attDet är varasomen
tidiga insatser.breda och

förutsättningarnafrämstadehar attinstitutionSkolan denär som
unika förut-Skolhälsovården har därbetingad ohälsa.socialtutjämna

hälso-verka förskolpersonalövrigmedtillsammans ettsättningar att
viktigharUngdomsmottagningar-naskolan.perspektiv ifrämjande en

självständigt liv.möjligheter levaför ungdomarsroll att ett
fritidsverksamhet finnsochförskola, skolaKvalitetskontroll inom

tjänste-andraflertalutvecklad inommindredockredan. Den än ettär
särskiltkontrollSådanavsedda för ärproducerade sektorer an-vuxna.
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gelägen det tjänsterna,när är part tar emotsomen en arman som pro-
ducerar tredje finansierar. särskiltdem och gäller deDettasomen om

tjänsterna själva har svårt bedöma kvaliteten ellertar emot attsom
beroendeförhållandebefinner i till producenten. Förskola, skolasig ett

fritidsverksamhetoch kommunal finansieras alla tredje ochpartav en
barnen,tjänsterna, har svårt bedöma kvaliteten. Detmottagaren attav

därför förstärkt kvalitetskontrollangeläget med verksamheterär en av
riktade till dem och och kommun, för kontrollenatt stat attansvarar
genomförs. viktigt verksamhetsnivå enskilda skolor,Det på iär att man
förskolor, fritidshem involveras i detta arbete.mm.

Syftet med i första hand stödja kvalitetsfrämjandeden är att proces-
bör inriktas såväl verksamhetensKontrollen på struktur påser. som

och på resultaten.processerna
innebärkontroll strukturen undersöker skolaEn att manav om en

förhandeller enhet uppfyller på uppställda för exempelvisnormer per-
sonaltäthet, kvalitet hos personalen och på planer för förebyggapå att
mobbning.

andra kvalitetskontroll gäller vilketformen kanDen av processer,
innebära kontroll antalet elever upplever lärtde sig något,attav som
andelen har individuella studieplaner ellerelever andelensom som
upplever studiesituationen lugn och fokuserad.som

kontrolltredje formen gäller resultaten, dvs. utfallet vid natio-Den av
nella eller den psykiska hälsan hjälpskattad med standardi-prov av
serade instrument.

till början 1980-talet fanns vissa statliga förFram regler deav
områden kopplade till tillstatsbidragen kommunerna. Numerasom var

dock kommunerna själva för verksamheten medan läggerstatensvarar
fast de övergripande målen följer och utvärderar. där-Detsamt ärupp
för viktigt tydliga och uppföljningsbara mål finns utformade såatt att

kontroll verksamhetens kvalitet kan genomföras.en av
Bampsykiatrikommitténs förslag mätningaråterkommandegöraatt
barns och ungdomars psykiska hälsa enligt mening ytterli-vårav ger

möjligheter vidta åtgärder den psykiska hälsan tenderaratt attgare om
utvecklas negativt. Innebörden förslaget tvärsnittsundersök-är attav
ningar skall hela elever igenomföras tredje år årskurservart av
åldersintervallet år. Motivet bakom undersökningarna11-16 göraatt
på hela årskurser kommunerna därigenom får tillgång till lokalaär att
data och praktisk möjlighet bryta negativa trender.atten
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Äldre11.3

Bakgrund, nuläge ochl 1.3.1 prognos

äldrefunktionsförmågaUtveckling hälsa och hosav

hälsotillståndAllmänt

framförallt under-ftmktionsfönnâga har i Sverigeäldres hälsa ochDe
undersökningar levnadsförhållanden ULF.sökts SCB:s omgenom

ålders-med avseendeUndersökningarna har pågått sedan år 1975
fr.o.m. i fråga åldersgruppen 75-84och år 1980år65-74 omgruppen

saknas i ULF-materialet med85 år och äldreår. Uppgifter om personer
redovisasåldersgrupp.studie år denna Härundantag för 1989 omen

1995. ochjämförelser åruppgifter vissa fall mellan dettaför år I görs
åren 1975 1980.resp.

ochår omkring 74åldersgruppen 65-74I männenprocentuppger av
minst långvarig sjukdom eller besvär. Motsvar-kvinnorna de haratt en

för och 82för åldersgruppen 75-84 år 80ande männenär procent pro-
ULF-under-år gäller enbartför kvinnorna. 85För övercent personer

andelama för båda könen 90sökningen 1989 nästanär procent.
ellerlångvarig sjukdomde äldre har minstTrots merpartenatt enav

ioch kvinnorna54besvär drygt 60 männen procentprocent avanser av
Motsvarandehar allmänt hälsotillstånd.åldern de65-74 år ett gottatt

och 41för åldersgruppen 75-84 år 47 märmenär procentprocent avav
andelen med allmänt65-74 år harkvinnorna. För ett gottgruppen

20-årsperiod.procentenheter underhälsotillstånd ökat med 7-8 en
bland 75-84-åringamaförändring sedan år 1980Någon motsvarande

Vhar inte angetts.
och 75-84-redovisade nivåskillnaden mellan 65-74-åringarnaDen

åallthälsotillstånd finns också iallmäntåringama i fråga ett gottom
Andelengäller allmänt hälsotillstånd.väsentligt dåligtdetnär ett per-

peri-hälsotillstånd sjönk undermed dåligti 65-74 år ettsoner gruppen
kvinnor.för både ochtilloden 1975-1995 från 15 9 mänprocentca

dåligtminskningutveckling i 75-84 årMotsvarande avgruppen var en r

3° Välfärd och ojämlikhet 20-Statistiska centralbyrån,Primär källa iär
Stockholm 1997.Levnadsförhållanden, 91.årsperspektiv 975-1995, RapportI

följandei huvudsaki denna källa bygger avsnittetULF-materialetUtöver
1997:18;olkhälsorapport 1997, SoS-rapportreferenser: Socialstyrelsen, F
GammalNationella folkhälsokommittén,hos äldre.Andersson Hälsoläget

hälsa, Stockholmoch frisk äldres 1998.Om-
3 enligtmedelvärden för perioden 1992-95Uppgifter för år baserat1995 är
Statistiska centralbyrån 1997, 13.a.a. s.
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och frånfrån till bland 20hälsotillstånd 18allmänt 14 männenprocent
Värdena förkvinnorna under tiden 1980-1995.blandtill 18 procent

statistiskt säkerställda.den inteäldre ärgruppen
andel äldre hälsotill-Sammanfattningsvis redovisar växande atten

minskande andel hälsotillståndetståndet medan ärattär gott, angeren
desärskilt andelendåligt. kanDet attnoteras att uppgerpersoner som

yngre-äldre i åldern 65-74hälsotillstånd har ökat ihar ett gott gruppen
hälsotillstånd någotkvinnors allmännakan vidareår. ärDet noteras att

redovisas.åldersgrupperdeisämre än mäns som

äldreSjukdomsförekomst hos

-materialet blandsjukdomarna enligtlångvariga ULFvanligasteDe
Mellanoch kärlsjukdomar.och kvinnor, hjärt-äldre, både för ärmän

sådanhar någoni åldern 65-84 åroch35 50 procent personerav
sjukdom år 1995.

depressioner vanligareochi form ångest,Psykisk ohälsa ärav oro
harår,Kvinnor i åldersgruppen 65-74bland äldre än personer.yngre

så hög utsträckningsönmbesvär i dubbeltsjälvskattadeår 1995 som
ängslan, eller ångestprocent. Svåra besvär1836männen av ororesp.

kvinnor 6 procent.vanligare bland 2vidare gånger än mänär tre resp.
år i frågaoch kvinnor i åldersgruppen 75-84mellanSkillnaderna män

förharängslan, eller ångestsömnbesvär, mönster somsammaoroom
de äldre-något högre nivå förår, medde yngre-äldre 65-74 enmen

sömnbesvär.äldre, särskilt i fråga om
sjukdomar drabbarsamlingsbegrepp för antalDemens är ettett som

personlighet.tankeförmåga ochorienteringsförmåga,språk,minne,
vanligaste och för 60sjukdom denAlzheimers procentär avsvarar ca

ålder. drabbastigande Frånökar meddemenssjukdomama. Demens att
därefter kraftigt.ökar insjuknandetfå i åldern 65-74 år,några procent

demens-drygtår och äldre har 2085Bland procentär enpersoner som
sjukdom.

medellivsläng-åldersrelaterad. ökandeDenRisken få äratt cancer
cancerincidens. Detanledning till ökningeni viktigden sigär aven

gånginsjukna i någonsvensk kommertredjeberäknas attatt cancervar
orsak.dödsfall tillfemte harunder sitt liv. Vart cancer

70-årsåldem harökar stigande ålder.med IFörekomst diabetesav
80-årsâldem gäller detta 20diabetes och i10-15 procent.procent ca

få hjärt- och kärlsjuk-har riskdiabetessjukdommedPersoner större att
andra.dom än

Ledbes-vanliga bland äldre.mycketSjukdomar i rörelseorganen är
tredjedelindivid.hos minst Drygtoch värk vanligavär är vararman en
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kvinnorna knapptoch fjärdedel sjuk-64 år harmännen överav en av
domar i Underrörelseorganen. perioden 1988-1995 har förbätt-vissen
ring skett gäller värkdet och värk i skuldror, nackesvår axlar ochnär
både bland och kvinnor och äldre.65 år gällerDetsammamän ärsom
för ryggvärk.

Osteoporos benskörhet sjukdom i skelettet utmärksär en som av
låg bentäthet förändrad mikrostrukturoch i skelettet nedsatt håll-med
fasthet och risk för benbrott följd. Sjukdomen förstadrabbar isom
hand kvinnor. Vanliga benskörhetsfrakturer handledsbrott, kotfrak-är

och höñzfrakturer." Andelen med sjukdomen ökar med åldern.turer
Bland 80-åriga kvinnor har drygt tredjedel osteoporos.en

Äldres munhälsa har förbättrats markant under de decenni-senaste
förbättrat hälsotillståndIndikatorer på minskningett är t.ex.erna. en av

tandlöshet och ökning andelen äldre har tänder. Andel-av somen egna
tändermed har ökat i åldersgruppen från65-74 år 48en personer egna

till år Kvaliteten tändernaår 1975 83 1996. på deprocent procent egna
emellertid fall dålig.i vissaär

redovisningen framgår sammanfattningsvis ohälsa,Av psykiskatt
sjukdomar i rörelseorganen och drabbar högrekvinnor iosteoporos

Uppgifternagrad övriga sjukdomar särredovisar inte situa-än män. om
tionen avseendemed på kön.

Äldres

kraftig förbättring har enligt ULF-materialetEn skett under de senaste
decennierna det gäller rörelsehinder. Andelen i ålders-när personer

rörelsehinder65-74 år med har minskat för från till19 13mängruppen
för kvinnor från till ochoch 28 18 mellan 1975årenprocent procent

Förbättringen ytterligare1995. accentuerad i åldersgruppen år75-84är
där rörelsehinderandelen med har minskat från till för41 26 procent

och från till för kvinnor52 42 sedan år 1980.män procent
Vissa förbättringar har också skett under de tidsperiodemanämnda
det gäller äldres medan hörseln hos äldre däremot har försäm-när syn,
i viss Siffrorna för och statistisktomfattning. hörsel dockärrats syn

osäkra.
Ädel-ULF-studieSocialstyrelsen har i särskild belyst deår 1994en

uppåt.hemmaboende ftmktionsfönnâgaäldres i åldern och75 år Av
studien framgår de äldre i åldern har minst8-9 75-79 åratt procent av

32Parker Ihorslund, ftmktionsförmâga.M. G, M Ahacic äldresK. De
Ädel-ÄldresSocialstyrelsen, hälsa, behov brukoch och vård,serviceav

utvärderingen 1996:6.
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begränsning förmågan till liv hari oberoende ADL, där förmåganen
avseende på toalettbesök, förflyttning, avklädningmed på- ochmätts

Andelarna därefter tillbad och dusch. ökar 13-18 isamt procent grup-
och högre80-84 år och 26-31 i 85 år äldre. Deprocentpen gruppen

andelama för åldersgrupp gäller kvinnor och de Ned-lägre män.resp.
sättningar i instrumentell dvs. begränsningar aktivite-ADL I-ADL, i

matinköp, matlagning, städning och vanligare be-tvätt, är änter som
åldersgruppengränsningar ADL-aktiviteter.i I 75-79 år 17-19uppger

åtminstone begränsning. Motsvarande i 80-84procent en grupperna
och85+ 29-30 53-57 För I-ADL aktiviteterär ärprocent.resp. gen-

derförhållandet dvs. kvinnor hardet lägre procentandelarmotsatta, än
i det gäller begränsningar.alla åldrarmän när

socioekonomiska etniska skillnader ioch hälsa

Äldres ekonomi

Enligt fördelningspolitiska redogörelsen i budgetpropositionenden
ålderspensionärema1998/99:1 har fått genomsnittligsom grupp en

ökning sin ekonomiska standard med mellan5 åren 1991procentav ca
och 1998. förbättring beror helt på högre inkomster hos nytill-Denna
trädande perioden.pensionärer under Ser istället till utvecklingenman

den situationen för de äldre pensionärerna fåttekonomiska har dessaav
genomsnittlig försämring sin disponibla inkomst efter skatt. Fören av

genomsnitt.perioden denna försämring1991-1996 3 iär procent
ÄldreSkillnaderna mellan olika inom äldregruppen.är stora grupper

med låg har situation medATP avsevärt sämre änpersoner en yngre
kvinnor situation bl.a. beroendehög ATP. Vidare har sämre än mänen

äldre kvinnor har förvärvsarbetat i mindre utsträckningpå än män-att
längre iEftersom kvinnorna lever genomsnitt finns detän männennen.

vidare äldre kvinnor med mycket låga inkomster.en grupp ensamma
genomförtEnligt studie Socialstyrelsen hade 130 000 personeren som

lägre socialbidragsnorrnen eller skattår 1995 inkomst änsom varen
boendekostnader.betaldaoch

33 för bättre för Socialdepartementet.Ds 1999:5, Sämre mig, oss,
34 ÄdeluppdragetÄldrehushållSocialstyrelsen, under socialbidragsnormen,
1998:3.
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hälsaSocioekonomiska skillnader i

Ädel-ULF uppgifter-studie från redovisasSocialstyrelsens år 1994I om
funktionsfönnågasocioekonomisk hälsa och blandklass, överpersoner

år. belyses, nämligen okvalificerade arbetare, kvali-klasser75 Fyra
tjänstemän jordbrukare ochñcerade arbetare, företagare. Härsamt

för okvalificerade arbetare och tjänstemän.redovisas några värden
med dålig självskattad hälsa blandäldre 22Andelen är procenten

och bland tjänstemän. Motsvarandeokvalificerade arbetare 12 procent
for nedsatt rörlighet 4-5 35är procent.resp.

ADL-aktiviteterinte klarar dagligaAndelen äldre 18är procentsom
för Andel äldreför okvalificerade arbetare och tjänstemän.14 procent

dagliga I-ADL-aktiviteter på motsvarande 34inte klarar är sättsom
23 procent.resp.

kontantmarginal i det avseendet deAndelen äldre saknar attsom en
vecka bland okvali-inte kan få fram kronor på 1712 500 är procenten

bland tjänstemän.ficerade jämfört med 5arbetare procent

hälsaEtniska skillnader i

befolk-utgjordeUtomlands födda 10,8 954 231procentpersoner av
utlandsföddaAndelen och äldre i denningen i december 1997. 65 år

procentenheter andelendvs. fyra lägre13,5 änprocent,gruppen var
Bland äldre utgjorde kvinnorna drygtäldre i hela befolkningen. de

60 procent.
ibelyser äldre invandrares hälsosituation saknasData storsom

mellan invandrare i åldersgrupperutsträckning. Vid jämförelse allaen
iframgår så högi motsvarande åldrar dubbeltoch infödda svenskar att

deras allmänna hälsotill-andel, bland invandrarna9 attprocent, uppger
vidare utsträckning besvär någonstånd dåligt. har iDe störreär av

funktionsförmåga ellereller höggradigt nedsattlångvarig sjukdom
kontakt med läkarerörelsehinder. Invandrare har också oftare men

sällan.besöker tandläkare mer
övrigaekonomiska situation betydligt deninvandrarnas sämre änär

koncentreratbefolkningens. Invandrarnas boende vidare till delär stor
har färre grannkontakter ochtill de storstadsregionema. Invandrarnatre

35 funk-Ahacic Klass, hälsa ochThorslund Lundberg Parker G,O, M K.M,
Äldresäldsta. Socialstyrelsen 1996. hälsa,tionsfonnåga bland de allra

Ädelutvärderingenochbehov och bruk vård 1996:6.serviceav
36 till RegeringsuppdragAvsnittet bygger på Folkhälsoinstitutet, årenLiv -

.sjukdomsjâirebyggande äldre.angående hälsofrämjande och förinsatser
Stockholm 1998.
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mindre kontakter arbetskamrater vad inföddamed utanför arbetet än
svenskar har.

äldrepåverkarFaktorer hälsan hossom

Äldres hälsa påverkas socioekonomiska och miljömässiga livsvill-av
kor levnadsvanor på gäller för andra. Därtillsättsamt samma som
kommer åldrandeprocessen medförsådan kroppsliga och andraatt som
förändringar har betydelse för hälsan. ochKroppens celler vävna-som
der förändras, reservfunktioner minskar, funktioner gång,organens som
hörsel, m.fl.minne påverkas. Många fysiska och mentalasyn,
funktioner oförändradei dag relativt fram till 70-75 års ålder. Där-är
efter blir ftmktionsnedsätmingar allt vanligare vilket bl.a. sig iyttrar
svårigheter klara olika dagliga aktiviteter. avsnittet redovisaslatt av
primärt olika ñiskfaktorer för hälsa. Riskfaktorer för sjukdom intetas

Äldreredovisningsärskilt. En sådana finns i harrapportenupp av som
äldrefrâgor.arbetsgrupputarbetats kommitténs förav

Egen kontroll livssituationenöver

Flera forskare sighar intresserat för det framgångsrika åldrandet och
de faktorer har samband med det. från den amerikanskaDatasom
Alameda County-studien visar bl.a. god inkomst, normal vikt, icke-att
rökning alkoholkonsumtionoch måttlig har samband med god fysisken
förmåga. funnit förAndra forskare har belägg oberoende och socialtatt

Äldreforskarestöd nyckelfaktorer för framgångsrikt åldrande.är ett
betonar betydelse enskildesden den kontroll sin livs-överstora som
situation har för vidmakthållandet hälsa och ftmktionstörmåga.av

i dettaBegreppet kontroll innebär sammanhang framför allt denatt
enskilde tillgång tillhar för sitt liv och upprätthållastyraattresurser
sina bl.a.kan gälla ekonomiska och socialaDet syssel-vanor. resurser,
sättning, tillgång till tjänster och bostaden och den fysiska miljön äratt
tillgänglig. oberoendeFörlust medför sänkt livskvalitet i sin turav som

motståndskrañen.nedsätter

37Avsnittet påbygger i huvudsak Folkhälsoinstitutet 1998, a.a.
33 Äldre,Nationella folkhälsokommittén, från förRapport arbetsgruppen
äldreliågor, underlagsrapport Stockholm12, 1999.nr
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aktivitetsocialFysisk, ochpsykisk

fysisk, psykiskför hälsosamt åldrande ochEn viktig faktor ärettannan
Fysisk aktivitet har positiva eiTekter radsocial aktivitet. påt.ex. en

depres-sjukdomar ledbesvär, högt blodtryck, tjocktarrnscancer,såsom
mellan fysisk aktivitetsion Vidare finns klart sambandoch ångest. ett

muskelstyrka och exempelfunktionsfönnåga. Kondition, balansoch är
aktivitet. för fallolyckorfunktioner påverkas fysisk Riskenpå avsom

minskarminskar med regelbunden fysisk aktivitet. Därtilloch frakturer
fysisk risken för hjärt- och kärlsjukdöd och sjukdom. Redanaktivitet

lökandevid aktivitet effekt sedan ökar medlåg fysisk uppstår en som

lNaturbaserade fysiska aktiviteter och rekreationaktivitetsgrad. annan
betydelse för äldres hälsa, livskvalitet, oberoende ochhar vidare stor g

iRekreationsaktiviteter kan enligt studiervårdkonsumtion. vissa vara
livskvalitet bådeviktigare äldre kvinnors och inkomst-,för mäns än 3

hälso- yrkesstatus.och å
ifamilj,aktiviteter, gemenskap med släkt ochSociala vänner,t.ex.

Även djur hälso-har på äldres hälsa. kontakt med harinverkanstor
sineffekter. sociala nätverket viktigt inte minst länmarDet är när man

dör, blir sjukblir pensionär, livspartnemarbetsplats och närnär man
stöd tilltagande ålder.eller behöver socialt på grund Trauma-ökat av

mista sin livspartner kan påverkatiska förändringar attt.ex.som
sjukvårds-användningen droger och läkemedel,immunförsvaret, av

själv och dödligheten.konsumtionen, förmågan klara sig ävenatt
bero-för för kvinnorEffekterna blir vidare ofta negativa män änmer

kvinnorende vanligtvis har färre sociala kontakter vadpå män änatt
har.

och livs-aktivitet ålderdomen hälso-Fortsatt sexuell under är en
alltmer. äldreskvalitetsfråga uppmärksammas Forskning omsom

fortfarande sexuelltsexualitet visar många kvinnor och män äratt
i åldrarna.aktiva sexuellt intresse, de högstaoch har kvar ävenett

människor ökande grad sigerfarenheter visar äldre iSvenska att anser
sexliv.ha till fungeranderätt ett

Mat

Äldre imindre mängd energi all-människor behöver än menen yngre
energigivande näringsämnenmänhet lika mycket icke yngre.som

näringsämnen och kostkom-Vitamin och kalcium särskilt viktigaD är

39 i Skoog hos äldre.Studier äldres sexualitet finns bl.a. SexualitetIom
Utbildning iLundberg, red, Sexologi, Liber 1994: 104-113P-O samt

Äldre 2/1995.artiklar i Tidskriften isexualitet Centrum nrom
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betydelse för benskörhet höft-förebygga ochharBåda attponenter.
Kostfibrer ingrediens i bety-ledsfrakturer. är ärmatenen arman som

Äldres medkonsumtion fiberrik ibland för lågdelsefull. ärmat enav
följd. finns starkaför förstoppning och diabetesökad risk Detsom

innehåller mycket grönsaker, frukt och bärförbelägg matatt som
för vanliga cancerformer. Behovetminska riskenbidrar till att av pro-

särskilt för äldre harökar ofta vid sjukdom. Behovettein är stort som
andra eller mindre kroniska sjukdomar.infektioner, ochbensår mer

stigande ålder. Förmågankroppsvätska minskar medMängden att
mycketminskar likaså, särskilt hos gamla Genomkänna törst personer.
vätskebalansen följdervätsketillförsel kan störningar i ochriklig av

diarréer, feber och njursjukdom förebyggas.störningar såsom
tio äldre i Sverige ihar beräknats 70-Det procentatt personerca av

för olika avseenden. Riskgrupper80-årsåldem risk undemäring ilöper
utbildning inkomst,för äldre med kort lågundemäring är ensam-resp.

måltideroch änklingar, inte lagadeboende, änkor äterpersoner som
med depres-med funktionshinderregelbundet, samt personerpersoner

psykiska åkommor.sioner eller andra

samhällsmiljöBoende- och

förBoendestandard nyckelfråga det gäller äldres hälsa. Oronärär en
kan innebära risk psykiskkvar i den bostaden förinte kunna boatt egna

möjlighet kvar få hjälp medkan bo ochohälsa. Omvänt att att stan-
boendemiljön medföra bibehållen självkänsla ochdardförbättringar av

bostadsräkningen devälbefinnande. Folk- och år 1990 visarpsykiskt att
längre skiljer sig från befolkningens iäldres boendeförhållanden inte

fåväsentligt Mycket äldreövrigt i något avseende. personer var
fjärde-saknade dusch eller bad.endast Entrångbodda och tre procent

till-eller flera i sitt husdel de äldre bodde dock utantrapporen uppav
sin bostad med rullstoltill kunde inte någång hiss och 80 utanprocent

bobetydelse för äldres möjligheteri övrigt harhjälp. Faktorer attsom
möjlig-utformningen badrummet,kvar i den bostaden är t.ex. avegna

för nåoch förekomstenheten använda tvättstugan trappsteg attatt av
hiss i fastigheten.en

hälso-intresse frånUtformningen miljön allmänt är ävenmer avav
Äldre fritt och känna trygghetbehöver kunna sigsynpunkt. ävenröra

trafikmiljöbehov godutanför hemmet. innebär äldre harDet att av en
for-övergångsställen och utformningbåde gångbanor,det gällernär av

bl.a. media och infonna-kollektivtrafiken. innebär vidaredon i Det att
förutsättningar.former bör till äldrestion i olika avpassas
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målgruppen samhälletEffekter ñr resp.

för enskilda samhället iinnebär vinster ochförbättrad hälsaAtt termer
sjukdom funktionsned-livskvalitet och minskning ochlivslängd, avav

finnsförbättrad hälsaförlängningenuppenbart.sättning Iär av en
behandlingochbehovet omvårdnadockså möjlighet att av omsorg,en

ivinster i samhälletdet därmed uppstårminska ochkan ävenatt
monetära termer.

redovisar sinför äldrefrågor iarbetsgruppKommitténs rapport att
år ochäldrehälsovård i Danmark bland 75uppsökande ärpersoner som

ekonomiskavinster i såväl hälsomässigainneburitäldre har ter-som
mer. positivabl.a. detta arbetsgruppenbakgrundMot antar attav

in inom andra områ-uppnås åtgärderhälsoeffekter kan ävensättsom
äldre-åtgärder inkluderaräldrehälsovård ochden uppsökandeän om

år.och eventuellt de 55-64helhet även ärsomgruppen som

möjlighetorsaker ochKunskapl 1.3.2 attom

påverka

Orsaker till utvecklingen

beskrivits i föregåendeför äldres hälsa harBestämningsfaktorema
andraoch de kroppsliga ochåldrandeprocessenavsnitt. handlarDet om

möjlighetermed denna. gäller vidare äldresförändringar följer Detsom
livssituation inkl. inkomst-kontroll sin derastill oberoende och över

fysiska, sociala,gäller också denoch sociala situation Det sexu-m.m.
handlarkognitiva aktivitet äldre deltarella, och Detkulturella som

matsituation har. handlarden deden äldre och Det ävenätermatom
samhällsförhållandendebostadsstandard och allmännaden somom

äldre hardärtill de tjänsteräldres liv. Det gällermiljö förutgör som
till.eller inte har tillgång

äldrebestämningsfaktorema hos olikaFörekomsten avgrupperav
socioekonomiskt,könsmässigt,liksom hälsosituation varieraräldres

naturligtvisvariationtill dennaetniskt geografiskt. Orsakenoch är
olika eko-äldre harallmänt plan handlar detkomplicerad. På attett om

ochlivsvillkor, skilda levnadsvanormiljömässiganomiska, sociala och
meninghälsan. djupareolika viktiga förtillgång till tjänster Iär ensom

fortgåendemänniskorsackumulerade konsekvenserhandlar det avom
villkorskilda andra under livets gång.sociala och

w Äldre,folkhälsokommittén 1999,Nationella a.a.
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Påverkansmöjligheter

för påverkbara utsträck-Bestämningsfaktorema äldres hälsa iär större
innebärning kanske i allmänhet uppfattas möjligt.vad Detän somsom

potential för realise-det finns förbättringar skulle kunnaatt stor somen
folkhälsoinsatser.framgångsrikaras genom

hand inriktas äldrehälsofrämjande arbete bör i första påEtt att ge
kontroll livssituation leva aktivtförutsättningar till sin ochöver att ett

liv, anspråk, uppleva deltagande och gemenskapbli i samtatt atttagen
upprätthållafå kunskaper, och intresse till eller etableralust attatt en

levnadsvanor. berör den enskilde självlivsstil med hälsosamma Detta
också uppgift för hela samhället inkl.och de anhöriga ärmen en

socialtjänsten hälso- och sjukvårdenoffentliga och samtorgan som
handlar motverka tendensenfrivilliga organisationer. bl.a.Det attom

arbetslivet, aktiviteter iför skapa möjligheter tilltill tidig avgång attur
stimulerabostadsområden, arbete och gemenskap i olikaatt typer av

organisationer etc.
krävs faller på åtgärderde åtgärderEn del staten t.ex.som somav

incita-deltagande på arbetsmarknaden och skapaför främja äldresatt
förvärvsarbete för äldre tänkbara åtgärdertill Mångament personer.

trafik,verksamhetsansvar, såsom boende,ligger inom kommunernas
Ävenföreningsverksamhet den kom-parkanläggningar, stöd till m.m.

har betydelse i sammanhangetmunala vården och genomomsorgen
i den bostaden och utfommingen detstödet till kvarboende egna av

sitt samhällsplaneringen kansärskilda inflytande påboendet. Genom
för förändringar har positivakommunerna vidare aktivt verka som

och livssituation och söka motverka föränd-effekter de äldres hälsapå
Ävenriktning. fackligagå i företag,ringar tenderar att motsattsom

harintresseorganisationer och ideella organisationerorganisationer och
möjligheter stimu-viktiga spela för äldre ochroller attatt personerge

aktiva, behövda samhällsmedborgare.lans fortsätta levaatt att som
hälsofrämjande sjukdoms-Behov motsvarande ochfinns givetvis av

före pensionsåldem.förebyggande för åldersgrupperna Detinsatser
pensions-möjligt vid inträdet igäller därvid ha så god hälsaatt somen
befrämjarlivsstil och levnadsvanor i hög gradåldern och haatt somen

hälsoutveckling.goden
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och forskning utvecklingsarbeteBehov ochstatistik avav

IevnadsnivåundersökningarKompletterande m. m.

förkompletterande levnadsnivåundersökningarfinnsDet behov per-av
där äldresäldre. Vidare behövs basstatistikår85är ensoner som

Även männi-socialgruppstillhörighet framgår. statistiken äldreöver
service, omvårdnad och vård behöver byggasskors användning ut.av

hälso- ochföra verksamhetsstatistik inomMed det nuvarande sättet att
socialtjänsten uppstår bl.a. glapp i registreringensjukvården ett avresp.

Även komp-till äldre från års ålder.medicinska insatser 80som ges ca
äldres vård- och omsorgsanvändning behövs.letterande statistik om

och utvecklingsarbeteBehov forskningav

i proposi-folkhälsoforskning äldre redovisas regeringensDen om som
äldrepolitiken prop.nationella handlingsplanen förtion denom

bl.a.kompletteras i avseenden. Det gäller1997/981113 bör några stu-
mellanhälsa och i bestämningsfaktorer for hälsadier skillnader iav

utbildningsmässigt ochäldre, i socioekonomiskt,olika t.ex.grupper av
sjukdomsföre-hälsofrämjande ochhänseende studieretniskt samt av

ochbidra förbättra äldres livskvalitetbyggande kan tillinsatser attsom
sjukdo-åldersrelaterade och invalidiserandebegränsa och senarelägga

demenssjukdomar.däriblandmar,
beträffandeforsknings- utvecklingsbehovfinns bl.a. ochDärutöver

ibakom positiva förebyggande resultatden aktiva mekanismen uppsö-
sjukdomsforebyggandeäldrehälsovård, hälsofrämjande ochkande

serviceinsatser, kommunernas bostadsan-aspekter socialtjänstens
gällerfrivilligorganisationernasoch arbete. Detpassningsåtgärder

aktivitet,äldres fysiskaåtgärder med inriktning påockså effekter av
gäl-mathållning vård och till äldre.och Detnaturkontakt samt omsorg

livsstilsfrågorinformation riktad till äldreler utvecklingenäven omav
livsstilsfrå-informationForskningen det gälleroch hälsa. när omm.m.

risk-äldre till sig kunskapbör fokusera på hurbl.a. tar ompersonergor
hälsan.och friskfaktorers inverkan på

omfattas forskningår och äldreVidare de 75bör även är omavsom
belysaangeläget forskningsområdeäldres sexualitet. Ett är attannat

praktikenomvårdnad till ibiståndsbedömningar service och gårhur av
särskildaboende insatser ibåde avseende insatser i ochmed på eget

för kommunensboendeformer. Forskningen bör inriktas på grunderna
ibegränsad närståendesbiståndsbeslut. Kunskapen är engagemangom

närstående, for denkonsekvenser for konsekvenserservice och vård, de
vård ochmed den offentliga sektornsäldre, dennes situation, samspelet
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bakgrunden viktigtnärstående dentillstöd Det är attetc. motomsorg,
forskning.undersöksdessa förhållanden genom

livs-i år bör arbetslivs- ochgäller åldern 50-64När det personer
hälsofrämjande med syftestilsfrågor uppmärksammas i perspektivett

kunskapsunderlag frågor ochfå förbättrat dessatill ståndatt ett om om
sjukdom åldersgruppen.åtgärder främjar hälsa och förebygger hossom

målBefintliga och strategier1.3.3l

målBefintliga

svenska folkhälsopolitiska mål och strategiersaknasnärvarandeFör
nationella mål för äldrepolitiken ifinnsinom äldreområdet. Däremot

ibeslutade sådana mål juni 1998 prop.Riksdagenstort. om
l997/98:S0U24, rskr. 1997/982307.1997/98:l13, bet.

äldrepolitiken äldre skallMålen för den nationella är att

inflytande samhället och sinkunna aktivt liv och ha ileva överett0
vardag,

trygghet och med bibehållet oberoende,kunna åldras i0
respekt,bemötas med samt0

till god vård ochha tillgång omsorg.0

uttryck för hälsofrämjande perspektiv på äldreMålen klart ettettger
förmänniskors och villkor och därmed grundbehov är ävenen en

Med på hälsa,nationell folkhälsopolitik riktad till äldre. avseende
i hälsafunktionsnedsättningar hos äldre och de skillnadersjukdom och

dock målen kompletteras.finns mellan olika äldre börgruppersom av
hälsa-för-europaregion har i september antagit1998 21WHO:s nya

Sverige har ställt sig bakom de målen. Ialla-mål för regionen. nya en
förbeträffande framhålls möjligheternasituationsanalys äldres hälsa att

denaktiva bör betonas hittills.äldre fortsätta Motänattatt mervara
avseende äldre iföljande mål med påbakgrunden redovisar WHO

Europa.
människor ha fortsatta möjligheterTill skall årår 2020 65över att

delta i samhällslivet.kunna njuta god hälsa och aktivtav en

medellivslängdenförväntade återstående65-åringar bör denFör0
medåterstående funktionshinder ökaliksom förväntad livstid utan

minst 20 procent.
god hälsa för bo iAndelen 80-åringar har tillräckligt att en0 som

möjlighet behålla sitt obero-hemmiljö, tillåter och dem attsom ger
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självkänsla ochende, sin sin i samhället,plats öka med minstbör
procent50

De WHO-målen betonar både liv,långt friskt liv och riktett ett ettnya
liv. mål gäller förI andra alla målgrupper, inte bara äldresom personer,

också jämlikt livmål i hälsohänseende.ettanges om

Befintliga strategier enligt undersökning hälsofrämjandeen av
verksamhet ñr äldre

Folkhälsoinstitutet gjorde under hösten kartläggning1997 hälso-en av
främjande verksamhet äldreför kommuner, landsting och fri-genom

organisationer.villiga Bland organisationerna ingick pensionärs-
centraltorganisationer och på distriktsnivâ idrottsorganisationer.samt

Vidare ingick studieförbund och några andra organisationer, bl.a. Röda
Nykterhetstörbundet IOGT/NTKorset och O. Verksamheterna som

redovisas samlats institutethar under allmänna rubriker. T.ex.av om-
fattar begreppet kultur både läsecirklar, före-musik ochteater,resor,
läsningar. Verksamheterna redovisas i tabell 11.1. Antalet 638ärsvar
stycken, vilket innebär de 453 huvudmännen i flera fall har redo-att
visat verksamhet.änmer en

Tabell Hälsofrämjande11.1 verksamheter i kommuner, landsting och
organisationer

Typ verksamhet Antalav svar

Fysisk aktivitet promenader, gymnastik, boule, lättjogging, mm 210
Kultur/ underhållning musik, läsecirldar, kurser, m.m 113teater, resor,
skadeförebyggande verksamhet 77
Matlagning, näringslära 48
Hobbyverksamhet sömnad, snickeri, bakning, bridge, dans, m.m 37
Kartläggning äldres behov 23av
Uppsökande verksamhet 20
Social inte specificerad 62närmaresamvaro
Hälsoüätnjande inte specificerad 48närmare
Källa: Folkhälsoinstitutet 1998, Hälsofrämjande verksamhet för äldre kartlägg-en-

1998:15ning, rapport

l Hälsa introduktion till "Hälsa alla"-policyn21. En för för WHO-s europa-
Socialdepartementet, Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen och Nationellaregion

folkhälsokommittén. Stockholm 1999.
42Folkhälsoinstitutet, Hälsofrämjande verksamhet för äldre kartläggning,en-
Rapport 1998:15.
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den de flestaverksamhetframgår fysisk aktivitetAv tabellen äratt som
positivenligt Folkhälsoinstitutethar förstaplatsredovisat. Denna är

betydelse hälsan.fysiska aktivitetens förmed på dentanke stora
gemenskapför äldre leva aktivt liv iförutsättningarskapaAtt ettatt

i flertalet de redovisadesyfte har framhållitsmed andra är ett som av
uppfattasoch social isoleringtydligt ensamhetframgårDet attsvaren.

till ohälsa. defaktor bidrar Oavsettde svarande som omsom enav
motion, studiecirklar ellerde äldre beståraktiviteter erbjuder avman
väsentlig del verksam-bingo den socialaså vara en avsamvaronanses

kaffestunderverksamheterheten. Opretentiösa t.ex. gemensammasom
betydelsefulla äldres välbe-bakgrunden för deñamhålls denmot som

finnande.
aktivi-vanligaste fmansiären de redovisadedenKommunerna är av

andra medverkande kom-tillsammans medellerEnsamma ärteterna.
verksamhetema. Landstingenhälftenfinansiärer i ärnästan avmunerna

Övrigaverksamhetema. finansiäreri 98helt eller delvis finansiärer av
själva nationellaorganisationerna ochhuvudsak de frivilligaiär myn-

digheter.
mellan kom-det förekommer samverkanKartläggningen visar att

Enligt Folkhälsoinstitutet bordeorganisationer.landsting ochmuner,
Pensionärsorganisationer,utvecklasdenna samverkan kunna mer.

omfattandeandra organisationer bedriveridrottsorganisationer och en
Riksorganisation PRO hade 220 000verksamhet. Pensionäremas

1996 och miljoni sina studiecirklardeltagare under år övergrupper, en
kontakt- och Väntjänstmotionsverksamheterdeltagare i olika samt en

Pensionärsförbundåret. Sverigesmedlemmar undernådde 38 000som
arbete för sina 200 000 medlemmarhar motsvarandeSPF ärett som

Riksförbundetoch harföreningar. Förutom PRO SPFfördelade på 880
RiksförbundSveriges PensionärersPensionärGemenskap RPG,

verksamheter förförbundKommunalpensionärersSPRF och Svenska
studiecirkelmaterial åldrandetsärskiltde haräldre. SPRF ettt.ex. om

Även idrottsorganisation-ochinvandrarorganisationemaoch hälsan.
för äldre.har verksamheterema
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1 1.3.4 Mål och strategier

Mål

Äldres egenkontroll livssituationen skall stärkasöver

tillmöjligheter förvärvsarbete förBättre äldre skall0 personer
skapas.
Utslagning från arbetsmarknaden i åråldern 50-650 av personer
skall förhindras.

ekonomiska situationenDen för pensionärer låga in-har0 som
komster skall förbättras.

för äldre socialtFörutsättningarna aktiva skall förbätt-att vara
ras

Organisationemas hälsofrämjande aktiviteter bör stimuleras.0
Förebyggande Servicetjänster skall öka.0

verksamhet hälsosamtalUppsökande med informationoch0 om
aktiviteter främjar hälsan skall etableras.som

för fysisk aktivitet braFörutsättningarna och mathållning bland
äldre skall förbättras

Äldre skall erbjudas delta i gmppaktiviteter med inriktning på0
motion.

skallPromenadvägar med tanke på äldre.över0 ses
Alla äldre skall ha tillgång till naturkontakt.0
Information till äldre, anhöriga och organisationermat0 om som
riktar sig skalltill äldre utarbetas och spridas.
Äldre bor hemma skall behov få sinvid tillagad.mat0 som

Skador äldrestill följd hemmiljö skall förebyggasav

bostadsanpassning skallLagen med inriktningöver att0 om ses
förebygga skador i hemmiljön.

Inledande synpunkter

Nationella folkhälsokommitténs förarbetsgrupp äldrefrågor har mot
bakgrund målen för den nationella äldrepolitiken, förWHO:s målav
äldre bl.a. det framgångsrika åldrandet lämnatsamt resonemang om
förslag till övergripande mål för den folkhälsopolitikennationella med

2å
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har också förslaginriktning äldre Arbetsgruppen lämnatpå personer.
konkreta mål.antalett stortom mer

utförligtövergripande kommenteras i arbetsgruppensDe målen som
äldre skall kunna levaenligt meningbör att ettrapport gruppens vara

friskt livgod livskvalitet, kunna leva medlångt aktivt liv medoch ett
kunnafunktionsförrnåga långt i få stöd till hälso-bevarad åren, enupp

information utveckling sociala ochlivsstil och genomgenom avsam
främjar hälsa, kunna välja lämpligkulturella miljöer äldressom en

god vård och Vidare skallboendefonn, ha tillgång tillsamt omsorg.
olika äldre särskildajämlikheten i hälsa mellan ökagrupper av genom

hälsan.för de äldre har denresursinsatser sämstasom
självklart uppfattning det gäl-arbetsgruppensKommittén delar när

särskilt fästamål. Från kommitténs sida vill viler dessa övergripande
äldre kunna få stöd till hälsosamuppmärksamhet vid målet skallatt en

och utveckling sociala och kultur-livsstil information genom avgenom
äldres hälsa. Vi vill dock tillägga detella miljöer främjar attsom

såväl information tjänsterhandlar stöd samtsom genomgenomom
kulturella fysiska miljöer främjar äldresutveckling sociala, och somav

sjukdom, skador och funktions-hälsa förebygger eller uppskjuteroch
övergripande målet konkretiseras i antalnedsättningar. nämndaDet ett

följ andemål lyfts fram i den texten.som

Mål, och aktörerstrategier

Äldres skallegenkontroll livssituationen stärkasöver

tidsgräns inträdet i pensionsåldemfinns förFör närvarande somen
någon fysisk eller psykisk för allaegentligen inte motiveras gränsav

sysselsättningsförmåga. Vid ålder går äldre iindivider fråga 65 årsi oml
i andra skäl lämnat arbets-hälsoskäl eller harpension, de inteom av

avgångsskyl-Höjd ålder förmarknaden dessförinnan. I promemorian
regeringen förslagdighet 1999:39till 67 år Ds ettpresenterar som

höjs från till år.innebär för avgångsskyldighet 65 år 67 För-åldernl att
kommitarbetsmarknadens inte harslaget i kraftträda parteromavsesi 1999/2000. Möjlig-motsvarande ändring före årsskiftetöverens enom

behållas.heten avgångsskyldighet före 65 års ålderavtalaatt avsesom
möjligheterna till arbeteförslaget vill vi framhållaMot bakgrund attav

3 bättre möjligheter tilli äldre bör förbättras ytterligareåldrar attgenom
Skälet möjligheten tillförvärvsarbete för äldreskapas är attpersoner.

intresserad ochfortsatt sådana uppgifterarbete med ärsom man av
kraft positiv från hälsosynpunkt.känner och för,sig ha kompetens är
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breddning möjligheten till fortsattEn arbete framsyntocksåärav
enligt mening i det medellivslängdenvår avseendet andelenochatt
äldre ökar i befolkningen, desuccessivt forsk-åren enligtatt vunna
ningen inte sjuka år friska utbildningsnivån pensio-iär samt attutan

hela tiden höjs i takt med pensionärer tillkommer.närsgruppen att nya
potentialenDärmed ökar för äldres fortsatta medverkan i arbetslivet.
och allmän aspekt i sammanhangetEn äldres kun-är attannan mer

skap och kraft bör tillvara i samhället för samhällsutvecklingenstas
skull och för de äldres skull, inkl. deras hälsa. naturligt-kanDettaegen
vis medverkan ipå annatsätt arbetslivet. Vigöras änäven tän-genom
ker då alla sysselsättningpå meningsfull för denärtyper av som
enskilde.

Tillgänglig statistik medelåldersvisar i tycksatt stort settpersoner
ha väldet bra och de etablerade i samhälls- och arbetslivet. Deäratt

ekonomiskhar vidare relativt välordnad situation jämförel-och etten
sevis hälsotillstånd också har förbättrats långsiktigt. för-Detgott som
hållandet flertalet i har klarat de decenniemasatt senastegruppen
påfrestningar väl hindrar inte vissa kan ha och ocksåmöttatt grupper
har fått problem. s.k. åldersskugganväxande Den i arbetslivet har
kommit falla allt längre i åldrarna under 1990-talet och medförtatt ner

livssituationen för många medelålders har försämrats.att personer
vid arbetsförmedlingarnaBland långtidsinskrivna dominerar det.ex.

tillhör åldersgruppen år. i forslmingsavsnittet45-55 Vi har ñ-am-som
hållit arbetslivsvillkor och livsstilsfrågor för i åldern 50-64att personer

framföralltår bör vill vi pekastuderas Här på det behövsnärmare. att
hälsopolitiskt mål med avseende på medelålders situation iett

arbetslivet. Vi utslagning från arbetsmarknaden iattmenar av personer
åldern förhindras.50-64 år skall Skälet för detta tidig utslagningär att
från arbetslivet grogrund för social isolering ohälsaoch psykiskger

försvårar åldrande god Medelåldersmed hälsa. börsamt ett personer
enligt vår mening kunna gå i pensionsåldem, detta blir aktuellt,när
med egenkontroll inkl. de ekonomiskastark och socialaen resurser

tillägnar sig i arbetslivet.som man
Som framgår avsnitt har ålderspensionärernal1.3.1av som grupp

fått genomsnittlig ökning sin ekonomiska standard hittills underen av
de äldre har fåttl990-talet, medan pensionärerna genomsnittlig för-en

sämring disponibla inkomst efter skattsin med i3 procent genom-av
snitt perioden Bland deunder 1991-1996. dessa äldre pensionärer har
med de allra lägsta inkomsterna skyddats det särskilda bostads-genom
tillägget pensionärer. köpkraftenför För återställa för det fler-att stora
talet fr.o.m. den januaripensionärer har l 1999 den tidigare nedsätt-

prisbasbeloppet vidningen med beräkning pensions-2 procentav av
Vidareförmåner upphävts. har höjningar skett ersättningsgraden förav
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fr.o.m. årpensionärerbostadstillägget så denna 90för är procentatt
1999.

befolkningenipensionärer andraförAllmänt gäller för gruppersom
livssitua-tillräckliga förmedelekonomiskade behöver är attatt som

vill. utgångs-det från vårpå Setttionen skall kunna sättstyras man
med bör fåpensionärer låga inkomsterförsta handpunkt idetär som

äldre mycket lågadessa finns medsituation. Blandförbättrad pen-en
pensionsinkomsteräldreallssioner inga pensionereller trotssamt som

avsnittutgifter för tjänster. 11.3.1de har Ifattigaär att storagenom
inkomst år 1995pensionärer hade130 000redovisar att som varen

boendekosmader.och betaldaefter skattlägre socialbidragsnormenän
refererarvimig, bättre för Ds 1999:5förSämreAv rapporten somoss

hade hemtjänst åravsnitt framgår äldretill i att personer somsamma
övriga pensio-inkomststandard procent80lägre1996 hade aven

betald. avgiftenhemtjänstavgiñen Dåredan innanstandardnärers var
med ytterligaredenna andelinkomsten minskade 5ifrånhade dragits

naturligt-framgårinteVadprocentenheter. rapporten sommensom av
fleraallmänhetäldre människor i konsumentervis viktigt ärärär att av

läkemedel, hemtjänst,sjukvård, tandvård,olika tjänstertyper resorav -
ekonomiska effekten detta kanoch den sammantagnaattetc. varaav-

vi börproblematikför den enskilde.påfrestande Dennaytterst menar
hälsomässigt perspektiv.både ekonomiskt ochiuppmärksammas ett

direkt viktiga hälsantjänsterna förde nämndaflertalet ärAtt ettärav
belysning problematiken.skäl tillextra aven

Förutsättningarna förbättrassocialt aktiva skallför äldre att vara

inverkangemenskap och socialt stöd harsocialSociala aktiviteter, stor
viktigt inte minstbra socialt nätverkpå äldres hälsa. Ett närär man

dör,livspartnemblir pensionär,lämnar arbetsplats och närsin när man
ålder.grund tilltagandestöd påblir ökat socialteller behöversjuk av

verksamheter ochutgångspunkt i devanligen sinSociala aktiviteter har
kamratskap elleri släktskap,förankringmiljöer där har samtman en

för social aktivitet ochförutsättningarnaintressen. förbättraEtt sätt att
organisationslivet. Vi föreslåräldreblandgemenskap attär genom

aktiviteter bör öka.hälsofrämjandeorganisationslivets
gemenskapmöjligheter till socialäldreförbättraFör att personers

bådeorganisationslivet behövsaktivitetoch hälsoñämjande ettgenom
sådanasig iorganisationerförstärkt stöd tillallmänt som engagerar
organi-förenings- ochstöd för utvecklingsärskiltaktiviteter, och ett av

Tanken det gällernärmiljöer.boende ochsationslivet i äldres när ett
aktiviteter ochutvecklarorganisationerförstärkt stödallmänt är att som
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social syftemed främjagemenskap äldre hälsa börmänniskorsatt ges
ekonomiskt och verksamhetsmässigt stöd för Bostaden ochdetta.ett

anslutande miljöer betydelsefull och utgångspunkt för allaär en arena
människor i vardagsliv,deras i synnerhet för äldre ärmen personer som

stationära bostadsområdeti de yrkesverksamma.än Ettärmer som
förenings- organisationslivoch medverkar till socialautvecklaattsom
nätverk i boendet och därmed möjligheter till social ochsamvaro
ömsesidig hjälp bland bostadsområdets medlemmar syrmerligenär
angeläget och bör stödjas ekonomiskt och verksamhetsmässigt med
särskilda medel. Samverkan framhålls särskilt viktig det gällernärsom
utveckling hälsofrämjande boende- och närmiljöer för äldre. Utöverav
organisationer, landsting och kommuner bör samverkan i detta sam-
manhang handla de bostadsföretag förvaltar bostädernaäven om som
där de äldre bor. det gällerNär organisationssidan bör vidare uppmärk-

de möjligheter till samverkan finns mellan olika organisa-sammas som
tioner, inkl. invandrarorganisationer.

Andelen 65 år och äldre får service ochärpersoner som som
omvårdnad i boende har minskat kraftigt under de åren ocheget senaste

ungefär lika andelen 65 år och äldreär har omvård-stornu som som
nadsinsatser särskilti äldreboende. Förändringen innebär bl.a. färreatt

för sedan fårnågra år hemtjänst och allt färre förebyggandeän att
inslag i hemtjänsten till dem har hemtjänst. underlagsrap-Iges som en

Ädeluppdraget,till Socialstyrelsens årsrapport 1998 redogörport om
forskargrupp föri Lund drivkrafter bakom omstruktureringenen av

hemtjänsten under åren 1992-97. I kommentar tillen
underlagsrapportens resultat framhåller Socialstyrelsen neddragningatt

s.k. serviceinsatser knappast motiverade utifrån kortsiktigaärav
ekonomiska överväganden. Socialstyrelsen framhåller vidare att en
betydande förklaringendel till sänkta vårdkostnader uppskjutnaochav
vårdbehov Danmarki i samband med uppsökande blandverksamhet
äldre kanske ligger i begränsade hemhjälpsinsatser harävenatt en

effekt.förebyggande
Med tanke på mindre hjälpinsatser servicekaraktär hakanatt av

viktiga förebyggande aspekter och neddragning sådana insat-att en av
förmodligen inte innebär kostnadsbesparingar i kommunaltettser pers-

pektiv,och enligt vår uppfattning sannolikt mindre samhälleligtiän ett
sammanhang, vill vi betona kommunernas social-enligtatt ansvar
tjänstlagen för serviceinsatser till äldre förbättrasbör där nedrust-en
ning har skett. Vad behöver lyftas fram enkla serviceinsatserär attsom
kan ha hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande potentialen som

43 Ãldreuppäaget. ÅrsrapportSocialstyrelsen 1998, Socialstyrelsen1998,
följer och utvärderar 1998:9.upp
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tillräcklig utsträckning. Dess-uppmärksammat iinte hartidigareman
ekonomiskt, vilket harförsvarasserviceinsatser note-kan enklautom

Servicetjänster bör öka.förebyggandedärförföreslårVi attrats ovan.
inteServicetjänster innebärförför kommunerna attökatEtt ansvar
detViregi.kommunal ärske iutförandet måste tvärtom attmenar

kanfrivilliga insatser. Deutföraskantjänsterdessapositivt genomom
förebyggandekani sigmedborgaråtagandentillutvecklas varasom

ochrelationersocialapositivaförutsättningarna förökaattgenom
snabbt.Sverige mycketfrivilligcentraler is.k.stöd. dagsocialt I växer
i sigaktivitetensammanslutningar där ärsådana100finnsDet närmare

Fortfar-eller medlemskapet.organisationstillhörighetenviktigare än
serviceinsatsema.de socialaandelför litendockande står de aven

skandinaviskafrivilligcentraler i deutvecklingenErfarenheter från av
beroende påför dessavisar framgången1990-talet ärländerna under att

kan etablerasdetsåfrån kommunernastödvisst attges sam-ett enom
vidareutvecklingochkontinuitetförstårfunktionordnande avsom

verksamheten.
Äldreföreslog i sinäldrearbetsgrupp attKommitténs rapportom
få årligamöjligheterbjudasäldre börellerår75 attärpersoner som

hälso-personal förutbildadmedicinskt och socialtbesök i hemmet av
för informationhälsoundersökning ocherbjudandesamtal, för omav

sjuk-hälsa och förebyggerfrämjarstödmöjligheteraktiviteter och som
ochlandsting kommunerböruppsökande verksamhetendomar. denI

positivaförslagförSkälenarbetsgruppen. ärsamverka enligt gruppens
ochDanmark se ovanverksamhet isådanerfarenheter motsvar-attav

åtagandeti Sverigeuppnåsbland äldre bör kunnaande hälsovinster om
inrikt-föreslagenverksamhet medViobligatoriskt. attgörs anser en

därförVi föreslårhälsosynpunkt.viktig frånönskvärd och attning är
aktiv-informationhälsosamtal ochverksamhet meduppsökande omen
ansla-Riksdagen harform.någonetableras ihälsaniteter främjarsom
blandverksamhetuppsökandemedförsökgit initiativmedel för ett

l998/99:SoUl,l998/99:l, bet.perioden 1999-2001 prop.äldre under
lagregleringenochutformningenexaktarskr. 1998/99: 104. Den avev.

riksdagenregeringen ochfråga förblir därmedverksamhetsådan enen
tillfälle.besluta vid ettatt senareom

äldreblandmathållningoch brafysisk aktivitetförFörutsättningarna
skall förbättras

Äldres och medpositivtpåverkasmotionsalctiviteter kanförintresse
detinnebördenäldreinformeragoda resultat. Ett ärsätt att nor-avom

fysiskliksom viktenlivsstilsfaktorerolikaochåldrandetmala avom
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aktivitet. Till informationen kan kopplas erbjudande deltagandeett om
i gruppaktiviteter såsom promenader, gymnastik bassängträning.och I
Göteborg har i med desamband s.k. H 70-studiema sådana erbjudan-
den promenadgrupper.inneburit startandet bl.a. antalett stortav

En åtgärd för Öka förutsättningarna för äldre öka sinatt attannan
fysiska aktivitet förbättra infrastrukturen forär sådan aktivitet.att
Lämpliga åtgärder kommunerna regelbundetär sinat.ex. att överser
gångsnâk, och parkmiljöer. Miljöema skall säkra bådetrottoar-, vara

det gäller beläggningen ochnär eventuell fordonstrafik. Vidare detär
viktigt miljöerna inbjuder positivt till promenader, jogging, boule-att
spel och det finns bänkar vid promenadvägar medatt utsattam.m.
jämna mellanrum och inom lagom avstånd så äldre kanatt personer

sig och vila vid promenadersätta Många äldre och då främstm.m.
kvinnor rädda för bli antastade eller överfallna underär fritidsutöv-att
ande. har behov finnasDe i och säker miljö. Också i detatt tryggav en
avseendet kan anknytning till organisationer spela roll förstor atten

Ävenaktivering skall komma till stånd. detta bör uppmärksammas vid
anslagsgivning till organisationer.

Alla äldre bör ha tillgång till naturkontakt. Situationen för äldre per-
har omvårdnad och vård i särskilda boendeformer börsoner som upp-

märksammas särskilt. sådant boendeI bör finnas möjlighet till daglig
fysisk aktivitet. Vidare bör äldre i sådant boende ha tillgång till kontakt
med i så utsträckning möjligt. Som framgår redo-naturen stor som av
visningen i avsnitt 7.2 betydelse,grönområdens visar institutions-om
boende äldre positiva reaktioner på få vistas kortareatt utepersoner en
tid dag, bl.a. med avseende på koncentrationsfönnågan. Vi vill till-per
lägga behovet utevistelse naturligtvis också gäller dematt av som ges
omvårdnad och vård i det hemmet. Vi vidare behovetattegna anser av
fysisk aktivitet och naturkontakt skall beaktas i biståndsbedömningen

service och omvårdnad så äldre tillräckligt tidsmässigtatt ettav ges
för få denna aktivitet och kunna vistas utomhus.utrymme Vi villatt

erinra interner vid svenska fångvårdsanstalter har till vissatt rättom en
Äventids vanligen timma utevistelse dag. äldre i behoven per av

omvårdnad och vård borde enligt havår mening rätt.samma
Mot bakgrund de synpunkter vi har redovisat bl.a. stödav som om

till organisationer för hälsofrämjande verksamhet, Servicetjänstermer
för äldre och uppsökande verksamhet med hälsosamtal detärm.m,
naturligt för föreslå dessa aktörer får tillgång till godatt attoss en
information den fysiska aktivitetens och betydelse för häl-matensom

" Eriksson G, MellströmB SvanbergD, medical-socialA. A intervention in a
70-year-0ld Swedish population. A general presentation of methodological
experience. Comprehensive Gerontolagy l987;l:49-56.
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förmedla inomde i vidaresin kaninformation tur ramensomsan, en
riktarbehövs informationverksamheter. Utöver dettaför sina somresp.

konsumenter.sig direkt till olika grupper av
sammanhang.sociala Attmathållningenslyfta fram ätaVi vill också

hälsosamvilkenkimskapfullvärdig förutom ärmatärmat somom
intas.vilket Attsammanhang idetockså fråga maten vara ensamomen

förkraftig riskgenomsnittligtinnebäroch isolerad attsettt.ex. en
blir.enskilde äldre denne Detförbetydelse denförlora iskallmaten

i 70-80-års-i Sverigeäldretiohar beräknats procentatt personeravca
Åtgärder godföravseenden.undernäring i olikaföråldem löper risk en

omfattabakgrund bl.a.dennaäldre börmathållning bland mot upp-en
fall uppbygg-vidmakthållande och i vissatilloch stödpåmärksamhet

anhörigstöd,detta bl.a.nätverk. försociala Vägar ärnad äldresav
servicen tillförebyggandeförbättring denorganisationsstöd och aven

under-Problemet meduñrare.ellersocialtjänstenäldre annangenom
boendeformeri särskildavårdomvårdnad ochnäring hos äldre som ges

inteoch belysesavsnittetsärskildai detsjukhus berörsoch på matom
här.

Äldre gällerdettillagad hemma.få Närbehövavidarekan mat
distributionenunderstrykavill vi starktsocialtjänstens insatser att av

kan lagasjälvaintehemmaboendematlådor till personer somensamma
hälsosynpunkt förrisker frånochdraginhumanahar vissamat, rymmer

deni praktiken bestämmerkommunernaEftersomäldre berörs.de som
börsjälv,kan laga sinhan eller hon intemathållningenskildes matnär

beaktaför närvarandebättreochkommunerna änstörreta ett ansvar
Även själv kanäldre kan lagahälsa.ochmellansambandet matnärmat

tillagad hemma.äldre fårviktigtdet i vissa fall matattvara

förebyggashemmiljö skalläldresföljdSkador till av

börbeskrivitsharbland äldreverksamhetuppsökandeEn ovansom
standard frånnärmiljönsochbostadenssyfte bedömabl.a. tillha att

möjligheterinformation deskadesynpunkt ochochaktivitets- att omge
boendemiljön. Vid behovvid behovfinns att anpass-avanpassasom

undersökning ochfördjupadsärskildning förutses görexpertatt enen
åtgärder.initiativ tilltar

1992:1574i lagenbostadsanpassningstöd förRegler omangesom
bi-ändamåltillharbostadsanpassningsbidrag Lagen att genomm.m.

fimktionshindermedbostäder mö-anpassningdrag till personergeav
reglernaboende. Viliv isjälvständigtjlighet till attegetett omanser

bostadsanpassningsåbör kompletterasbostadsanpassningsbidrag att
syñe.sjukdomsförebyggandehälsofrämjande ochkan iske även ett
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Mot bakgrund detta föreslår vi lagen bostadsanpass-attav om
ningsbidrag skall med inriktning förebyggaöver skador i hem-attses
miljön.

1 1.4 Invandrare

11.4.1 Bakgrund, nuläge och prognos

Invandrare heterogenen grupp-

saknasDet vedertagen, entydig och sammanhängande definition ien av
begreppet invandrare. forskningen, iInom vardagssamtal och i den 2

ipolitiska dialogen används skilda definitioner avseende de individer
omfattas begreppet.som av

I detta betänkande definieras begreppet invandrare som personer
födda i land och flyttatär till och bosatt sig iett annatsom som

invandringsskäl.Sverige, medborgarskap ochoavsett personens
Invandrarbegreppet emellertid omstritt och dessär användning i för-
fattningar skall över.ses

betydelser.Begreppet integration har här olika förstaDentre
betydelsen förhållandet mellan helhet och delarär inom sociologinsom
tolkats till frågan samhällets sammanhållning.att Den andraavse om
betydelsen begreppet integration har kommitär förknippas medatt att
frågan delaktigheten i samhällsgemenskapen för etniska ochom
kulturella minoriteter, främst utrikesfodda och deras bam. Den tredje
betydelsen betecknar integration den vilken etniskasom process genom
och kulturella minoriteter inlemmas i samhället.

Begreppet segregation definieras i detta betänkande på sättsamma
betänkandei Storstadskommitténs nämligen "geografisksom som

separation mellan olika befolkningsgrupper, definierade utifrân eko-
nomiska, sociala, etniska eller demografiska karaktäristika".

Invandrare mycket heterogen Skillnadernaär mycketären grupp.
såväl mellan olika etniska inomstora Invand-grupper som grupperna.

45Höglund Svensk forskningS. diskriminering invandrare arbetslivetiom av
1990-1996. kunskapsöversikt.En Sociologiska institutionen, Umeå Univer-
sitet. Uppdrag Rådet för Arbetslivsforskning i samverkan med Europarådetav ;

rasism och Institutet för Framtidsstudier 1998, sid.mot 10.
46Westin C m.fl. Mångfald ochintegration, andra ord lexikonrasism Ett

begrepp MER-Internationellinom ochöver Migration Etniska relationer.
SoS-rapport Socialstyrelsen.1999:6. Stockholm 1999.
47SOU 1997 städer.18. Delade Underlagsrapport från Storstadskommittén,
sid. 24.
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etnisk, demografisk, kul-individer olikamedutgörs avrare som grupp
kanMotiv till invandringensocioekonomiskochturell bakgrund status.

invandrings-eller flykting. har olikaanhörig Dearbetskraft,vara;
vistelsetid ivariationer ilivsöden ochpersonligahistoria, olika stora

Sverige.
gällervadskilja sig mycketoch land kanfrånPersoner ett samma

delförhållningssätt, religion Envärderingar,utbildning,uppväxt, osv.
andramedansekulariserade miljöerfrån urbanainvandrare kommer

landsbygdsmiljöer skyddsbe-delreligiösa Enkommer från starkt är
redan bor ianhöriga till demkommit hithövande, andra har somsom

harhögutbildade. antalinvandrat EttSverige. Många är stort ensom
ochoch del inte läsaeller ingen alls, kanutbildningmycket kort en

skriva.
födda igenomsnitt demiutrikesfödda än ärDe är yngre som

Åldersgruppen överrepresenteradsåledes krañigt18-44 årSverige. är
barn under 18 årSverige bor 113 000utrikesfödda. ärbland I somca

utomlands utrikes föddadet finns i dag 130 000och ärfödda somca
år.65över

koncentrerat och i högbor geografisktSverigeiInvandrarna ut-
regio-utrikesfödda i deAndelenstorstadsregionema.sträckning i tre

befolkningen.15 procentutgör avnerna

Aligrationsutvecklingen

ellerpåtvingadalltid förekommit i formharMigration fenomen avsom
lämna sina hem påökande andel märmiskor tvingasalltönskad flytt. En

naturkatastroferförföljelse, fattigdom,konflikter,grund krig, m.m.av
flyktingarantaletflyktingkommissarie UNHCR beräknasEnligt FN:s

in-miljonermiljoner 25till 50i världen uppgå utgörs avvarav caca
hemland.flyktingar i sittternflyktingar, dvs. är egetsompersoner

miljonerSverige och 2,4utvandrat frånmiljoner2,5Totalt har caca
årregistrerasutvandring börjadein- ochtill Sverige sedaninvandrat

resp.1851.1871
kulturell mång-etnisk ochmed inslagmigrationsmönsterEtt nytt av

frånökatutlandsföddaantaletlett tillfald i Sverige har att personer

48Höglund S. a.a.
49 Statistikcentralbyrån. talPåinvandrarverk och StatistiskaStatens omom...

bakgrund Norrköping 1998.utländskmedochinvandring personerom
5° verksamhet för äldre invandrareHälsofrämjandeFolkhälsoinstitutet. en-

1998:46.kartläggning. Rapport
Budgetpropositionen flyktingar.ochUtgiñsområde Invandrareår 1999.

1998/99:1.Prop.
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1997knappt till200 000 år 1950 954 vilket000 inne-årca personer
bär itionde Sverige född i land. dessaatt Avär ett annatvar person

954 000 har drygt 40 varit bosatta i Sverige 20 år ellerprocentca mer
och 20 har varit i Sverige fem ellerår kortare tid. Ytterligareprocent

730 000 födda i Sverige och har minstär sinaca personer genom en av
föräldrar i land. betyderDetrötter miljoner1,7ett annat närmareatt

har utländsk bakgrund.personer
Arbetskraftsinvandringen efter världskrigetandra bestod av perso-

från Finland, f.d. Jugoslavien, Grekland och Turkiet. Vid andraner .världskrigets slut Sverige skyddsbehövande från Baltikumtog emot
och tio år från ArbetskraftsinvandringenUngern. störstsenare var som
i början 1970-talet. slutetI 1980-talet hade arbetskrañinvand-av av
ringen från Norden viss uppgång, för åter minska i börjanatten av
1990-talet.

Under den tioårsperioden sjuhar länder dominerat invand-senaste
ringen. Irak,Dessa Chile,Iran, Libanon, Somaliaär och Etiopien och

munder åren 1992-1995 f.d. Jugoslavien. Med undantag för Chile har
dessa länder under det decenniet haft inomstatliga konfliktersenaste

krig mellan har förekommit.även statermen
Könsfördelningen har varit jämn, med undantag för invandringen

från Iran där andelen varit och från länder Polenmän ochstörre som
Thailand, där andelen kvinnor varit större.

Utveckling invandrarehälsan hosav

Utvecklingen helheti och olika etniskaigruppen som grupper

Av Socialstyrelsens folkhälsorapport från år framgår1997 befolk-att
ningens hälsa har förbättrats, samtidigt konstateras tydliga teckenmen Xäpå hälsoproblem hos bl.a. invandrare. Redan i den första nationella
folkhälsorapporten från år konstaterades1987 utrikesfödda hadeatt

hälsa infödda svenskar detsämre skillnaderän mellanäratt storamen
olika invandrargrupper. I SCB:s undersökning invandrarnas lev-om
nadsförhållanden framgår 9 utrikesfödda ochatt mänprocent av
kvinnor i åldern 16-74 år hälsaderas dålig. Dettaatt är äranser en
dubbelt högså andel bland infödda svenskar. dockDet viktigtärsom

redovisning hälsoutvecklingenpoängtera för olikaatt etniskaatt en av
tiden möjlig grundpå brist rikstäckandeöver påärgrupper av

52Statens invandrarverk och Statistiska centralbyrån. a.a.
53Socialstyrelsen. Folkhälsorapport Socialstyrelsen1987. redovisar 1987:15.
54Statistiska centralbyrån. Invandrares levnadsförhållanden Välfärd och
ojämlikhet iZO-ârsperspektiv 1975-1995. Rapport 1997:91, sid. 467-490.
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lokalainvandrares hälsaflesta studierrepresentativa studier. De ärav
tvärsnittstudier.

speciell tidpunkt har visathälsainvandrares vidStudier attenav
psykisk- ochkoncentrerad tillinvandrare i huvudsakohälsan bland är

invandrareindikerar vissa studierohälsa.arbetsrelaterad Dessutom att
Trenden psykiskinfödda svenskar. visartandhälsahar än attsämre

flyktingar ökatgrund antaletunder är påohälsa ökathar attavsenare
förekommer ioch Irak. Psykisk ohälsaf.d. Jugoslavienfrånexempelvis

krig, för-förnyanlända flyktingarsynnerhet bland t.ex. utsattssom
Arbetsrelaterad sjuklighetföljelse, eller ärannat t.ex.trauma.tortyr

fin-arbetskraftsinvandrama;blandbland devanlig största grupperna
bådetandhälsa förekommeroch turkar. Dåligjugoslaverländare, f.d.

flyktingar.nyanländaarbetskraftsinvandrare ochbland
sociala förhållan-Invandrares hälsa ochSocialstyrelsensI rapport

hälsoför-första analyserredovisades för gångenfrånden år 1995 av
visar entydigtetniska Resultatenhos tiohållanden att t.ex.grupper.

medanarbetsrelaterad ohälsa,fysisk hälsa, främstharfinländare sämre
inföddafysiskt psykiskt hälsabåde ochharf.d. jugoslaver sämre än

Även inföddahälsachilenare och iranier harsvenskar. änsämre
dvs.förhållandet,exempel på detfinnssvenskar. Det attäven motsatta

likvärdig hälsautrikesfödda ellerhar bättrekategorier änvissa av
turkiskanorska, danska och Höggällersvenskfödda. män.Det t.ex.

födda i f.d. Jugo-förtidspensioneringar finns hosfrekvens personerav
och Grekland.slavien, Turkiet

arbetsrelaterade,huvudsaksjukdomar, i ärRörelseorganens ärsom
med invandrar-sjukdomsgruppen blandenskildaden största personer

vanli-kvinnor och samtidigtbland utlandsföddasynnerhetbakgrund i
svenskfödda. Turkar,etniska hosbland olika än ungraregruppergare

dubbelt såhar sjukdomar i rörelseorganenf.d.och jugoslaver änmer
ochsocioekonomiski ålder, kön,ofta svenskfodda gruppsammasom

sjukdo-dessaövriga nordborFinländare ochbostadsort.typ uppgerav
harsvenskfödda.frekvent Dessutomhalv gång såoch sommar enen

isjukdomar i cirkulationsorganenjugoslaverfinländare och f.d. större
svenskfödda.utsträckning än

psykiskaflyktingar lidersyrmerhetflertal invandrare och iEtt av
koncentrationssvå-sömnsvårigheter,ångest,i formbesvär t.ex. av oro,

visade1988/89ULF-undersökningen frånätstörningar.righeter och I
svensk-gradi högreutlandsfödda kvinnor upplevdedet sig änatt oro

hade de1994/95genomfördesULF-undersökningfödda. denI som

55A.a.
56 SoS-rapport 1997:18.Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 1997.
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ökat sin andel frän 21 till för32 Motsvarande andelarprocent procent.
procent.svenskfödda 2916var resp.

Samtliga undersökningar hos invandrare,tandhälsa särskilt flyk-av
tingar visar entydigt tandhälsan bland ochsåväl barnäratt sämre ung-

befolkningen.domar jämfört svenskföddamed densom vuxna
Invandrare och flyktingar har generellt tandvårdsbehovstörreett än
svenskfödda och samtidigt deras vårdkonsumtion lägre. bidrag-Enär
ande orsak traditioner från hemlandet besöka tandläkare, brist-är att
ande bristfälligaoch språkkunskaper, vilket försvårar inhämt-resurser
andet information.av

statistikgäller arbetsmiljömässigaVad faktorer visar bl.a. fy-att
siska belastningsproblem, stressigt och enformigt arbete de enskildaär
indikatorer devisar på skillnaderna mellan utlandsföddastörstasom
och svenskfödda. fysisk belastningFör upplever 72 deprocent av
utlandsfödda form belastningsproblemnågon 65 procentav resp. av
infödda svenskar. Könsskillnaderna mellan olika invandrargrupper
visar generellt kvinnorna från utomnordiska länder arbetaratt som
inom, arbetaryrken, vård och och serviceyrken tenderar attomsorg
arbeta i arbetsmiljöer kvinnor från Nordensämre än representerarsom
arbetskraftsinvandringen. Resultaten avseende stressigt enformigtoch
arbete 16 10är procent.resp.

uppvisarInvandrare också överrepresentation vad sjuk-gälleren
frånvaro. Sjuktalet bland utländska medborgare ligger 70 procentca

nivå.svenska medborgares förekommer dock variatio-Detöver stora
mellan olika etniska Sydeuropéer, framför allt kvinnor harner grupper.

högre sjukfrånvaro och högre sjukpensioneringsfrekvens inföddaän
svenskar. exempel kanSom bland greklandsfödda kvinnornärrmas att
dominerar rörelseorganens sjukdomar och psykiska besvär sjuk-som
skrivningsorsaker.

invandrarbakgrundPersoner med överrepresenterade såväl vadär
gäller arbetsolycksfall skador till följd frånvåld. studieEnsom av
Stockholms län visar från Etiopien/Eritrea och Koreamänatt samt
kvinnor från Marocko, Gambia Thailandoch löper risk förstörreen

57Statistiska centralbyrån. Undersökningen levnadsförhållanden ULFav
.1988/89 och 1994/95.

58 ZimmennanSe Invandrare i svensk tandvård SocialmedicinskM. Lt.ex.
tidskrift 1996:73. sid. 314-316.
Statistiska centralbyrån. Invandrares levnadsförhållanden. Välfärd och
ojämlikhet ZO-årsperspektiv 1975-1995.i a.a.
°° Socialstyrelsen. Invandrares hälsa socialaoch förhållanden. SoS-rapport
1995:5. z
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skadorf blanddrygt 20för arbetsolycksfall högreRisken är procent
län-Invandrare från nordiskabland svenskfödda. deutrikesfödda än

utlandsföddaarbetsolyckoma blandhälftenderna stod för drygt av
Latiname-frånförvärvsarbetande under perioden 1989-1992. Personer

överrepresenterade det gäller arbetsolycksfall.rika närär
för våldinvandrare dubbelt så oftaarbetslösaGruppen utsätts som

våld ellerhar för någon forminfödda svenskar. 14 utsattsprocent av
våld. länder.främst från utomeuropeiskagällerhot Detta personerom

invandrargrupperlevnadsförhållanden hos fyraUndersökningen om
Turkietfrån Chile, ellereller kvinna Iranvisar femteatt man upp-var

anhöriga skall för våldsjälva eller deraslever för de utsättasattoro
tillhörighet.etnisk eller religiöseller grund Denhot på mest utsattaav

för våldi femte har varitfödda NästanIran. utsattär män vargruppen
ettårsperiod procentenheter fler jänm-under 12eller hotelser änen -

Även förfödda i Chilesvenska deåriga infödda män. är är utsattasom
jämförbara svenskar. 4i högre utsträckning Förvåld eller hotelser än

krävdeallvarligt detvåldet såde iranska männen attprocent varav
läkarbehandling.någon form av

invandrare ipå kraftig överrepresentationstudier visarVissa en av
ohansson°° invandrarbak-visar medsjälvmordsstatistiken. J att personer

svenskfödda.självmordsbenägenhetgrund har 30-60 större änprocents
Ryssland.från Finland, Polen ochUngern,Särskilt gäller det personer

födda Finland, vilket enligtsjälvmordsfrekvens har de iHögst ärsom
arbetslösheten drabbat finländare mycketpå harJohansson kan bero att

risk-studie ensamstående finskavisarhårt. Samtidigt män äratt enen
nätverk. övrigagrund bl.a. socialaför på Deohälsa av svagagrupp

självmordsfrekvensde har högreländerna dethar änattgemensamt
Johansson självmordsfre-kan bidra tillenligtSverige, vilket att

kommer Sverige.markant dessa tillkvensen ökar när personer
iensamstående bosattökar särskiltBenägenheten ärpersonen man,om

61 betydelseInvandrarbakgrundensAkpinarOxenstierna ochEkblad G A.
länfolkhälsorapport för Stockholmssocialförsäkring.för sjukvård och En

1998.
Statistiska Välfärd ochlevnadsförhållanden.centralbyrån. Invandrares

1997:91, sid. 303-325.iZO-årsperspektiv 1975-1995.ojämlikhet Rapport
63 invandrargrupper föddahos braLevnadsförhållanden iSocialstyrelsen.

Invandrarprojektet. 1998:1.Chile, Polen och Turkiet. RapportIran,
64 epidemiologicalhealth and suicide.mental AnJohansson Migration,L-M.

of Clinical Neurosciencestudy.and cross-cultural Departmentpsychiatric
Hospital. Karolinskasection. HuddingeMedicine and PsychiatricFamily

Institute. Stockholm 1997.
65 och Akpinar.Ekblad Oxenstierna G a.a.
66Johansson L-M. a.a.
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utrikesfödda vårdaslider psykisk sjukdom. Destorstad och av en som
klinik dubbelt självmordsbenägna svensk-psykiatriskpå såär som

frekvens självmords-födda. har äldre invandrare högDessutom en av
beteende.

skåll- och brärmskador visar lokalavissa skadetyperFör t.ex.som
överrepresenterade invand-invandrare tillstudier bam till Barnäratt

Sverigesimkurmighet inte ifrån länder där sättsamma somrare
gällersjälvklarhet, särskilt vadupplevs är utsatten gruppsom en

drunkningsrisker. vårdats sjukhus i Stock-Studier barn påav som
bam utländsk bakgrundholms visar dettasammanhang medlän i att 3

isjukhus drunkningsolyckoroftare vårdas på efteroberoende ålderav
bam.svenskfoddaoch trafikolyckor än

studie visar ungdomar i åldern medsvensk 15-18 årEn utomeu-att
dö iStockholms län har trefaldigt ökad riskropeiskt i att äenursprung

självmord den vanligaste dödsorsaken i dennasjälvmord och 1att var
1990-1994. studie visar barn medtiden Sammaunder ut-attgrupp

ökad skadas i bil- cykelolyckorhar risk ochländskt attursprung en
spädbams- och förskoleårenskolåldem, i hemmet underunder tidiga

skolåren.risk skadas i skolan underoch ökad att ien
invandrarforskning medför CEIFO har tillsammansCentrum

universitetStockholms studerat ungdomarsBrottsförebyggande rådet,
skolungdomar.rasistiskt och politiskt relaterat våld blandutsatthet för

minst undermisshandel på grund gångStudien visar att av ursprung en
prapporterades samtligade månaderna 2,912 procentsenaste av av

minstgrund nationella/patriotiska åsikterelever. Misshandel på enav
månadernagång under de 12 1,5 procentsenaste rapporteras avav

samtliga på grund 7,1elever. Hot rapporteras procent avursprung avav
och elever med utomeuropeisktsamtliga elever. Pojkar ärursprung

frekvent i Sverige,Utsattheten mellerstaärmest utsatta. mer

67 Nationelltsjälvmordsprevention. Stöd självmordskriser.Nationella rådet för i
Folkhälsoin-självmordsprevention. Socialstyrelsen,för utvecklingprogram av

och för suicidforskning och prevention 1995.stitutet Centrum
68 jramgång. 1993:Folkhälsoinstitutet. Strategier Rapportsom ger
69 skadefritt 1996:117.Folkhälsoinstitutet. Sverige. RapportPå väg mot ett
7° Folkhälsoinstitutet.för barn och ungdom. RapportBremberg hälsaS. Bättre Ä

-1998:38.
7 folkhälsoprogram barn medtillHjern EnA. Migration segregation. om

ungdomshälsa.Stockholm. for barn och Rapportutländskt Centrumiursprung
1998:1. Stockholm 1998.

072 iför etniskt ochBruchfeld och Hedlund Utsatthets E.Lange A, Lööw H,
rpropagandaspridning rasistisk och antirasistiskpolitiskt relaterat hot avm.m.,

invandrar-bland skolelever. förattityder till demokrati Centrumsamt m.m.
Stockholms universitetforskning och Brottsförebyggande rådet. 1997.
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delaroch Uppsala i övrigaVästsverige, Småland, Stockholm än av
landet.

målgruppenrisk-/friskfaktorer iFörekomst av

helhetGruppen sam

hälsotillståndet etniskabetydelse för hos olikarad faktorerEn är av
hälsariskfaktorer påverka invandraresExempel på kan ärsomgrupper.

former exponering i hemlandetasyltidens längd, olika t.ex.av av
migrationen, tidigare arbets-livshändelser föranletttraumatiska som
riskfaktor hälsan. Diskri-miljö Arbetslöshet avgörande föräretc. en

riskfaktorer medansegregation exempel på andraminering och är
nätverk, delaktighet och inflytande, värdigtarbete socialaoch ett

bemötande vid ankomsten för nyanlända, däremotochmottagande är
skyddsfaktorer. Främlingsfientlighet och rasism vidareexempel på är
riskfaktorer kan påverka märmiskors trygghet ochexempel på som

Särskilt för diskriminering, främlingsfient-hälsa.därmed deras utsatta
flyktingar från utomeuropeiska länder. Studier be-lighet rasismoch är

flertalet etniska upplevs diskrimineringkräftar bland attatt grupper
på bostadsmarknaden, inom kreditmarknadensker i arbetslivet, etc.

inflytande positiv inver-Delaktighet och friskfaktorer harär som en
medan maktlöshet utanförskap kan leda till ohälsa.kan på hälsan och

delaktighet i samhällslivet och skillnaderna i dettaInvandrares är svag
utlandsfödda befolk-mellan den svenskfödda och denavseende ökar

särskilt deras deltagande i politiska livetningen. gäller detDet svaga
arbets- betänkandetposition på och bostadsmarknaden. Isamt en svag

villkor konstateras medmedborgarnas SOU 1996: 162På att personer
församling-underrepresenterade i de beslutandeutländsk bakgrund är

hari föreningslivet. Valdeltagandetpartiorganisationema ocharna,
sedan kommunalaminskat kraftigt bland utländska medborgare den

infördes Sedan år 1976för utländska medborgare år 1976.rösträtten
jugoslaver, frånkraftigt bland f.d.har Valdeltagandet minskat t.ex.
Jämfört med årvid års kommunalval.66 till 199427procent procent

bland finska medborgare.Valdeltagandet år endast1991 ökade 1994
arbetskrañsinvandrare ochNågra skillnader röstningsbeteende mellani

flyktingar kan påvisas.
tilloch språksvårigheter bidragande orsakerEnsamhet, isolering är

främst bland äldre invandrare. börutsatthet och utanförskap Det note-
Särskiltorsak till isolering.språksvårigheter bidragandeäratt enras

demenssjukdominvandare insjuknar ihårt kan drabba dedet som en
eftersom inlärda språket kan försvinna vid demens.det senast



Målgrupper 1999:137544 SOU

invandraresArbetslöshet påverkar välbefinnande.psykiska De psy-
arbetslöshetkiska effektema utsträckning relateradei hög tillärav

utanförskap, och stigmatisering. kan psykiskDet utgörat.ex.stress en
belastning för utbildade inte få möjlighet utövaatt att ettpersoner en

deras kompetens erfarenhet.yrke och Särskilt iutsattamotsvararsom
utomeuropeiska invandrare, vilkasammanhanget är överrepresente-är

långtidsarbetslösa.rade bland de
högkonjunkturens sista arbetslöshetenUnder den förra år, 1990, var

Årknappt den tillbland utländska medborgare ökade5 1993procent.
utrikesfödda hade den tillbland och år ökat 2521 1997procent ca pro-

Bland utomnordiska medborgare andelen arbetslösa år 1997cent. var
procent. Sysselsättningsgraden ofta bra indikator på in-33 är enca

vandrares situation på arbetsmarknaden beroende antalpå stortatt ett
invandrare tillhör arbetskraften. Sysselsättningsgraden låginte alls är
bland medborgare och den uppgick till underutländska 46 procentca

Särskilt drabbade invandrare,första halvåret 1998. utomeuropeiskaär
har genomsnittlig sysselsättningsgradfrån Afrika och Asien, som en

procent."endast 29ca
riskfaktorer för ohälsa in-Det finns signifikanta psykisk blandtre

ensamstående, socioekonomiskvandrare och flyktingar: ha lågatt vara
händelser.erfarenhet tidigare flyktingtraumatiskastatus samt av

traumatiska undvikandestressreaktioner lider bl.a.Personer med av
beteenden, plågsamma minnesbilder, koncentrations-sömnstömingar,
svårigheter, förvirringstillstånd, fysiska ångest och depressionsymtom,

Perssonmissbruk olika slag. Nordström och konstateradesamt av
det fler epidemiologiska studierredan för tio sedan behövdesår att om

psykologiska efter ha uppmärksammateffekter trauman att attav
upplevdefångelsevistelse och vanliga orsaker till flyktingarärtortyr att

mfl."fysiska Ekblad Eriksson ioch psykiska Vidare fann ochsymtom.

73 Statistiska centralbyrån. talStatens invandrarverk och På a.a.om...
74 Storstadskommittén.SOU Delade städer. Underlagsrapport från1997:118.
a.a.
75Ekblad Eriksson Health and rejlzgeeBelkic och N-G. diseaseK among

Implica-and approaching analysis,Aimmigrants. quantitative review meta
Mentalfor and for jizrther research.clinical Parttions practice perspectives

miljömedicin, Karolinskahealth institut för psykosocialStatensoutcomes.
institutet. Stressforskningsrapport 1996:267.
76 till psykiskaNordström och Fängelse och vanliga orsakerA Persson A. tortyr

flyktingaroch somatiska hos i Sverige. Läkartidningen 1988:85:43,symtom 4
sid. 3560-3561.
"Ekblad och Eriksson hälsoblad förN-G. EttS screeningsinstrumentsom
nyanlända flyktingar. för psykosocial miljömedicin,Del 1-3. Statens institut
Karolinska Stressforskningsrapportinstitutet. 1997:273.
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VaxholmStockholmskommuner, ochstudie Botkyrka, Haningei treen
nyanlända flyktingarnabland 25de procentatt uppgav

uppskattning har förtortyrupplevelser. En 15-30är utsattsatt procent
stressreaktioner.traumatiska

Stock-undersökning drogkonsumtion bland skolbarn iAv omen
1996 framgårholms från âr 1993 respektive år 13niondeklasser att

hadetill invandrare hasch/marijuanabarn 8provat motprocent pro-av
framgår ocksåsvenskfödda. Av undersökningde attcent sammaav

alkoholdricka däremot lägre bland bam tillandelen provat attsom var
invandrare barn till svenskfödda, respektive årbland 45 52än procent
1993.

halvspråklighet kan riskfaktorer för barnUtanförskap och utgöra att
drogmissbruk.utveckla finnstill invandrare skall påtagligDet även en

bland bam invandrare eftersomrisk för blandmissbruk till de ärver
föräldragenerationens samtidigt de svenskavanor som anammar va-
nor. svenskföddaHärtill alkohol, använder i berusnings-kommer som

utsträckning vad brukligt i invandrarnassyfte i än ärstörre som
ursprungsländer.

Grindefjordainvandrares tandhälsa så visar invand-Vad gäller att
riskfaktor för kariesutveckling bland barnrarbakgrunden kan utgöra en
invandrarbakgrundår. med har bl.a. högre sock-i åldern 1-3,5 Barn

tänderna mindre oña och använder fluortand-erkonsumtion, borstar
utsträckning. Invandrama i den aktuella studien tillhördekräm i mindre

lågutbildade.låg socioekonomisk och mödrarnagrupp varen
Östasien ochInvandrare från Kina Korea denJapan, är grupp- -

i form arbetslöshet, försörjningsstöd,lägst utsatthet slutenharsom av
psykiatrisk vård.och öppen

78 ÅgrenColbiömsen och Rika barn krökarSundell M G. DrogvanorK, mest.
för skola social-och 1996. Resursförvaltningen ochbland årskurs 1993årnia

tjänst. 1997: 12.FoU-rapport
79 flykten Socialstyrelsen.Helling andra SoS-rapport 1995:6.Den
° kultur och drogmissbruk. StockholmAl Baldawi Exil, 1994.R.
81 and development of dentalGrindieijord PredictionM. incaries young

Stockholmpreschoolchildren. Karolinska institutet. 1995.
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skillnader olika etniskaoch mellanKönsperspehiv grupper

betydligtförekommer oftare hos de under-psykisk ohälsaSymtom på
levnadsförhållanden fyrai studie hossökta invandrargruppema omen

Sömnbesvär, huvudvärk,hos svenskfödda.invandrargrupper än samt
vanligt förekommande blandängslan, och ångestbesvärsvåra äroroav

från ochbland Chile30 IranDrygtsamtliga männenprocentgrupper.
iranska uppleverAndelen blandhar sömnbesvär. ängs-mänt.ex. som

Anmärkningsvärt högatilluppgår 33lan, och ångest procent. an-oro
Turkietfrån Chile, ochfinns bland kvinnordelar med psykiska symtom

regelbundet huvud-från dessa länder harfjärde kvinnaIran. Drygt var
bland svenskajämfört medmed 19värk och besvär sömnen procent

vanligareängslan och ångestbesvärsvårakvinnor. Dessutom är av oro,
svenskfödda.länder bland Detfrån dessabland kvinnor än synes vara

arbetandehos medelålders,och ligger högreoch yrkeberoende ålderav
kvinnor.

tobak, al-inom områdenalevnadsvanorinvandraresbeträffarVad
anmärkningsvärtfysisk aktivitet föreliggerochnarkotikakohol, stora

infödda svenskar. Under-etniska ocholikaskillnader mellan grupper
under år 1996i åldrarna 27-60 årinvandrargmpperfyrasökningen av

Andelen dagligrökareskillnader i rökvanor.visar äravsevärt t.ex.stora
relativt låg blandprocent ochturkiska 56särskilt blandhög män

andelar bland svenskaprocent. Motsvarandeiranska kvinnor 13 män
åldrar vid tid 28motsvarande 24ioch kvinnor samma var resp. pro-

också medovannämnda studie visar undantagiResultaten attcent. av
vanligt ha druckit alkoholså det mindrePolenfödda i attvarpersoner

svenskfödda.jämfört med Andelen polskaåretdet mänunder senaste
bland polska kvinnorendast ochalkohol 5drickerinte procentvarsom

andelar bland turkiskaMotsvarandeandelen män15 t.ex.procent.var
Bland svenska andelen56 31och kvinnor mänprocent. varresp.var

betydligtbland svenska kvinnor Enoch 12endast 8 procent.procent
svenskfödda.med Andeleninaktiva jämförtfysisktandel ärstörre som

ochturkiska 36 procentblandfysiskt inaktiva högst män tur-ärär
andelar bland svenskaMotsvarandekiska procent.kvinnor 47 män

åldrar 1 loch kvinnor i motsvarande 14är procent.resp.

Regionala skillnader

storstadsregionema finns boendebostadsområden iI växande antalett
denhar kunskaper i svenska språket. Dessutombristfälliga ärsom

områdenasjälvupplevda i regel i de samtidigthälsan sämre utsatta som
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arbetslösheten liksom socialbidragsberoendet. faktorerDessaär stor
frånuppenbara riskfaktorer folkhälsosynpunkt.utgör

Storstadskommittén betecknar situationen i många områden som
allvarlig eftersom den ekonomiska, sociala och demografiska segrega-
tionen har förstärkts. tydlig ekonomiskEn och social segregation har
utvecklats. bilden främstDen etnisk segregationgängse stämmerav
således inte.

kommunhälsoförhållandenaEn undersökning i Malmö visadeom
bl.a. medellivslängden lägst i de områden kan betecknasatt var som

låginkomstområden i stadsdelen Rosengård. Studien visadet.ex.som
sambandockså entydigt mellan bristande social förankring, dvs. lågtett

socialt deltagande, emotionellt stöd, dålig psykosocial arbets-svagt
miljö och dålig hälsa.

Särskilt sårbara och riskgruppergrupper

finnsBland etniska särskiltolika och sårbara. Detutsatta ärgrupper
framför barn och ungdomar, iallt synnerhet de föräldrar asylsö-ärvars
kande och flyktingar, barn och ungdomar bor i bostadsom-utsattasom

Ävenungdomar:råden, gömda barn och äldre ensamstående möd-samt
sociala nätverkmed och långtidsarbetslösa särskilt sårbaraärrar svaga

liksom med arbetsrelaterad sjuklighet. speciellEn riskgrupp ipersoner
detta sammanhang utomeuropeiska invandrare, frånär Somalia,t.ex.

kan överhuvudtaget kommaha svårt in på arbetsmarknaden.attsom
speciell riskgrupp liderEn psykisk ohälsa flyktingar medärsom av

oñatraumatiska upplevelser, i form psykiska och fysiska skadorav av
förföljelse ochkrig, En särskilt och sårbar flyk-tortyr. utsatt ärgrupp

flyktingfamiljertingbarn. barn i harMånga psykiska och psykoso-
matiska relateras tillkan den och till föräldrarnassymtom som egna
traumatiska upplevelser i hemlandet. Vid jämförelse med svensk-en
födda bam uppvisar flyktingbarn betydligt högre grad psykisken av
ohälsa. Sömnproblem, föräldraberoende,överdrivet koncentrations-
störningar, aptitlöshet, och somatiskanedstämdhet problem exempelär
på och beteenden har konstaterats. En särskilt sår-symtom som annan
bar utrikes födda psykiska och fysiskamed funktionshinder.ärgrupp

Z Malmö Malmöstad. Folkhälsorapport"Hur mår 1996.
83Se Näreskog Flyldingbarn Psykisk hälsaM. och mottagande: Ent.ex.
ktmskapsöversilct och planeringsunderlag hälso-för och sjukvård. Researchett

Institutionen för kvinnors och12. 1997:12. barns hälsa. Barn- ochreport ung-
domspsykiatriska enheten.
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orsaker och möjlighetKunskap11.4.2 attom

påverka

Orsaker till utvecklingen

skillnader i såväl sjuklighet dödlighetbetydandeföreliggerDet som
finns rad faktorer bidrar tillDetetniskamellan olika grupper. en som

överrepresentation sjuklighet. hälsa hari Invandraresutrikesföddasde
hemlandet, migrationen,förhållanden imed derasbl.a. samband motta-

levnadsförhållandena i Sverige.gandet samt
utrikesföddai åldersfördelning skiljer sig deskillnaderFörutom

utbild-kulturell bakgrund, socioekonomisksvenskfödda ifrån status,
bakgrunden finns de erfarenheterfamiljeförhållanden Ining, ävenm.m.

själva vissa sårbaragrund för migrationen. Förtilllegat gruppersom
migrationen kan påverka deraspåfrestningar medsvåra älvagäller att

upplev-i synnerhet kan ha haft svåragäller flyktingarhälsa. Detta som
och flyttförföljelsei samband med krig, konflikter,elser tortyr samt

osäkerhetenförhållanden. mottagandet medunder traumatiska Själva
förenatinför enskildes framtid, ocksåmyndigheternas beslut den ärom

ochmed väntan.oro
bl.a. isolering,Faktorer ohälsakan bidra till psykisk är ensam-som

het del de utrikes-och materiella brister. Enarbetslöshet storsamt av
och bo-födda etniskai denumgås enbart med egna gruppenpersoner

vilket bidrar isolering iende tilli områden få svenskfödda bor,där en
invandrareförhållande Samtidigt känneri mångatill samhället stort.

ofta i det svenska samhället.brist och förståelse Dess-på förtroende
utanförskap de får för liten plats.känner invandrare oftareutom ett -

ytterligare faktorer förstärkerFrämlingsfientlighet rasismoch är som
utsattheten leda till psykiskaoch kan symtom.som

krav på olika kompe-ställerDagens arbetsmarknad typerstora av
invandrare. har lågMångasammanhangSärskilt i detta ärtens. utsatta

formell de minst eftertraktade arbetenaerhåller därförutbildning och
arbetslösainvandrare riskerar gåmed deldålig arbetsmiljö. En att

kommer frånfrämstunder långa perioder. Detta personer somavser
invandrat till Sverige under denländer deutanför Europa samt som

20-årsperioden.senaste
arbetslivet. etniskaförekommer Från olikaidiskrimineringEtnisk

diskriminering hänförasupplevd kanstarktfinnssida somgruppers en
social och lik-utländska meriter, kompetenstill bedömning tidigareav

rekryteringsprocesser. händerFortfarandegällernande, särskilt vad
sina ansökningshandlingarinvandrarbakgrund fårdet medatt personer

84 HöglundSe t.ex. a.a.
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Nationellanekas socialbidrag denolästa, konstaterarretumerade, m.m.
betänkandesamordningskommittén för sittEuropaåret rasism imot

Kommittén förSOU alla måste1998:99. att stoppaatt taanser ansvar
ställasden s.k. vardagsdiskrimineringen, särskilda krav bör påoch att

studierVidaredet offentliga Sverige. visar års attsenare
attityder breder bland allvarligafrämlingsfientliga sig ungdomar ochut

rasistiska motiv förekommer. finns starktvåldsinslag med Dessutom en
diskriminering bostadsmarknaden gällerupplevd på och detnär

lånemöjligheter kreditmarknaden.på
förklaringarVilka tänkbara finns till de skillnaderna mellanstora

utrikesfödda svenskfödda vad gäller sjukfrånvaro och förtidspen-och
Kindlundsionering orsakerna mycket komplexa. SåvälEnligt är

socioekonomiska skillnader kan tänkaskulturella utgöra svaret.som
direkt knutna till självaHärtill kommer företeelser migrationen som

Ungefär hälften invandrarnaskan spela roll. överrepresentation vadav
utlandsföddagäller sjukskrivning beror på i utsträckning åter-att stor

harfinns i inom vilka svenskfödda höga sjuktal och omfatt-yrken även
förtidspensionering. köksbiträden och städerskor har utländ-ande För

liggersjuktal 60 de kvin-ska kvinnor svenskaöverett procentsom ca
skiljer förtidspensionärerandelen och sjuk-nivå. Dessutomnornas

mellan olika civilstånd.frånvaron sig Störst skillnaden iavsevärt är
förtidspensionerade mellan gifta utlandsföddafrekvensen kvinnor och

kvinnor. giftasvenskfödda gifta Utländska kvinnor från framför allt
länder uppvisar dubbelt hög andelsydeuropeiska så gifta svensk-som

födda kvinnor.

Påverkansmöjligheter

efter inflyttningenInvandrares levnadsvillkor till Sverige har bety-stor
få försörj-delse för utvecklingen hälsan. Möjligheten arbete ochattav

betydelse invandrares möjligheter till förank-ning har avgörande för
central invandraresring i landet. betydelse fördet Arbete ärnya av

förutom ordnadmöjligheter etablera sig i det landet. Detatt ger ennya
identitet.ekonomi också kontaktytor och förstärkt För de sompersoner

etablera sig arbetsmarknaden måste förutomhar svårigheter påatt
åtgärder den generella välfärden andra lösningar och åtgär-inom även

främja dender utvärderas. kan i sinoch Dettaprövas sammantaget tur
förändringar bemötandesociala integrationen. behövs därför bl.a. iDet

85 al.Lange 1997.et
86 sociala förhållanden.Socialstyrelsen. Invandrares hälsa och SoS-rapport
1995:5. a.a.
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och asylsökande.mottagande vikt samhälletDet är stor attav av
arbetar medsystematiskt stärka självkänslan och upplevelsenatt av
tillhörighet hos olika riskgrupper.

Mottagandet flyktingbam familjer föroch deras måste förbättrasav
skapa bästa möjliga förutsättningar för barnets utveckling. Näreatt

skog asyltidenföreslår bl.a. skall förkortas, familjen hållasskallatt att
hjälpsamlad och de skall få på ankomstorten för fåattatt stanna att en

chans bygga sociala nätverk och skapa meningsfull sysselsätt-att upp
ning för de föreslås asylansökningar gällerDessutom vadattvuxna.
ensamkommande flyktingbarn skall behandlas med förtur samt att
gömda bam bör få till sjukvård asylsökande barn.rättsamma som

mfl."Ekblad, har föreslagitKänsälä modell för motverkaatten
utlåsning från arbetslivet bl.a. innebär olika former nät-attsom av
verk skapasoch sociala sammanhang kan öka integrationsmöjlig-som
heterna. följande förBl.a. föreslås åtgärder öka möjligheten fåatt att
riktiga jobb: Introduktionsprogrammen för nyanlända skall inkludera
individualiserad invandrare sfisvenska för och praktikplatser med en
stödperson. samverkan med aktörer inom hälso- och börI sjukvård en
kartläggning uppföljningoch den nyanländes hälsotillstånd göras.av

Ofullständig forskningsbehovkunskap och

etniska levnadsförhållandenAnalys olika hälsa försvå-ochgruppersav
ofta brist data. Urvalsstorleken i befolkningsstudierpå medgerras av

inte detaljerade beskrivningar enskilda etniska situation.av gruppers
invandraresNoteras bör särskild studie hälsotillstånd inågonatt av

Sverige alla etniska inte genomförts.omfattar harännusom grupper
rikstäckandesaknas således representativa undersökningar in-Det om

vandrares flyktingars hälsotillstånd i Sverige.och
folkhälsovetenskapliga forskningenDen olika etniska ärom grupper

mycket eftersatt. behövs såväl kvantitativ kvalitativ forskningDet som
hälsoeffekter Folkhälsoforsk-olika etniska livsvillkor.om gruppersav

ning hittills följa utveck-invandrare måste även ännoggrantom mer
lingen etniska hälsa sociala levnadsförhållanden ochochav gruppers
jämföra för-dem med svenskföddas lever under socialasom samma
hållanden. På nationell nivå bör kontinuerligt kunskappresenteras om

hälsoutveckling jämförtolika etniska med svenskföddas. Igruppers
denna forskningsresultat.ingår särskilt spridaattansats

87Näreskog M. a.a.
88Ekblad m.fl. Diagnostik och behandlingKänsälä R medpatienterav
invandrarbakgrund. Metodutveckling under fjärde projektåret. institutStatens
för psykosocial miljömedicin. Stressforslmingsrapport 1998:280.
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uppgiñEn angelägen longitudinellapåär och åtgärdsin-att satsa
riktade krävsstudier. omfattandeDet metodutveckling kva-såvälen av
litativa kvantitativa metoder med utvecklande transkultu-t.ex.som av
rella mätmetoder.

Norden finns få studierI mortalitet och dess orsaker bland olikaom
etniska födda utanför Norden kan detFörgrupper. personer synas som

sjukdomarlägre dödsrisk i olika skadoroch föreligger. berorDet pâom
brister i befolkningsregistret. Mycket pekar nämligen på inte heltatt en
oväsentlig utlandsfödda lämnar Sverige anmäla detta tillattutangrupp
Skattemyndigheten bl.a.som för folkbokföringen. kon-Ensvarar
sekvens blir dödligheten kommer underskattas bland utlands-att att
födda. finns det inte tillräckligt medDessutom fakta inom området
sociala i dödlighetskillnader mellan olika etniska grupper.

saknas svenska epidemiologiskaDet kartläggningarstörre ut-om
landsföddas psykiska hälsa, psykologiska effektert.ex. traumaav som
föranleds migrationen. Vidare svensk forskning invandradeärav om
flyktingbarn begränsad eftersommycket det saknas longitudinella stu-
dier och det finns få uppföljande studier. saknasDessutom kunskap om
de asylsökandes hälsa på grund de inte folkbokförda i Sverige.ärattav

finns otillräcklig kunskapDet allergiförekomst hos olika etniskaom
Forskning friskfaktorer har betydelse för invandraresgrupper. om som

hälsa och delvisde aimorlunda för befolkningen i övrigt be-är änom
hövs.

beträffarVad levnadsvanor finns endastså begränsad forskning som
belyser enskilda kostvanor och fysisk aktivitet. finnsDetgruppers
dessutom få studier drogmissbruk bland olika etniska Denom grupper.
statistik finns drogmissbruk handlar uteslutande narkotikasom om om
medan alkohohnissbruk beskrivs i enbart kvalitativa termer.

målBefintliga11.4.3 och strategier

mål,Befintliga uppnåddastrategier och aktörer och effekter

Enligt regeringsförklaringen från den oktober framhålls vik-6 år 1998
bl.a. motverka social segregation och kvinnor ochten mänatt attav

skall ha rättigheterlika etnisk och kulturell bakgrund. Vidareoavsett
ñill sysselsättning och generell välfärd nödvändigatt äranges en men

inte tillräcklig lagstiftning diskriminering krävs. Dessutomsamt att mot
anförs tlyktingmottagandet måste präglas humanitet ochatt styrasav av
asylrätten i Sverige liksom i övriga Europa. Inom Näringsdeparte-

arbetar sedan våren 1999 projektgrupp med kartlägga ochmentet atten
beskriva har etnisk tillhörighet påverkar individs nuvarande ochen
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harGruppennäringsliv och på arbetsmarknaden.framtida imöjligheter 4l
möjligheterochlämpliga åtgärder för de problemföreslåi uppgift latt

för projektets arbete.inomuppmärksammas ramensom
l998/99:1budgetpropositionen för år 1999 prop.framhålls iDet

ochinvandrarealla områdeninominsatser behöver rörgörasatt som
från tidigspråkutvecklingstöd iviktflyktingar. Av är attt.ex.stor ge

villkorspråket, skapa godai svenskagoda kunskaperochålder att ge
isituationenoch förbättraför invandrarearbetsmarknaden utsattaatt

bakgrund.utländskinvånare medmed andelbostadsområden stor
olikamellanbrobyggareoch idrott fungeraskall kulturVidare som

integrationen.ökamänniskor i syfte att
integrationspolitikenriktlinjer för den framtidaochmål antogsNya

Integrationspolitikens måldecember år 1997.riksdagen i ärav

kulturelletnisk ochoch möjligheter för allarättigheterlika oavsett-
bakgrund

mångfald grundsamhälletssamhällsgemenskap med somen-
ochömsesidig respektkännetecknassamhällsutveckling avsomen-
ochskall delaktiga ibakgrundallaochtolerans oavsett varasom

för.medansvariga

integrationsområdet inte varitutvecklingen inombakgrundMot attav
integrationspoli-till målen enligt deni förhållandetillfredsställande

och mångfalden prop.Sverige, Framtidentiska propositionen
storstadspolitik.nationell Denregeringen föreslagithar1997/98: 16 en

enligtSärskilda böralla. insatserpå Sverige förinnebär satsning etten
delaktighet iinvandrarnasstimuleravidtas förpropositionen att

aktivtfölja ochskallstatsmakternasamhällslivet samtidigt uppsom
ocksåförslag framförsdelaktighet ökar.invandrares Ettverkar för att

skapasmångfalden flergäller förstärkningvad att arenorgenomaven
ochkulturellreligiös,mötesplatser förkan fungera t.ex.somsom

skola börförskola ochbl.a.verksamhet. påpekastvärkulturell Det att
ochetniskför allamötesplatseroch attraktiva oavsettutgöra trygga

etnisklagstiftningskärptkulturell bakgrund. Genom moten ny
etniskför ombudsmannenutökadediskriminering motsamt resurser

motverkaförebygga ochmedarbetetdiskriminering attavses
Riksdagenrasism förbättras..främlingsfientlighet ochdiskriminering,

trädde idiskriminering i arbetslivet, vilkalagarhar beslutat mottreom
1999. etniskdiskriminering på grundLagarnakraft maj år1 avavser

läggning.funktionshindrade grund sexuelloch påtillhörighet, avav
vidbådeförbjudet diskrimineralagarnamed deDet attär nya

89 ochi arbetslivet Lagetnisk diskrimineringåtgärder1999:130Lag motom
diskriminering.etniskOmbudsman1999:131 motom
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rekrytering samband utbildning,och i med befordran, andralöne- och
anställningsvillkor Arbetsgivaren också skyldig utreda ochär attm.m.
åtgärda trakasserier. ombudsmän blir ansvariga för följs,Tre lagenatt
nämligen Ombudsmannen etnisk diskriminering DO,mot
Handikappombudsmannen nyinrättadeden myndigheten Ombuds-samt

diskriminering på grund sexuell läggning I-IOMO.motmannen av
inteDet påtalas Sverige har klarat integrera de nyanlända.att attav

möjligheterI betänkandet Lika framkomSOU 1997:82 inteatt man
alltid på tidigt stadium uppmärksammar invandrarnas hälsosituationett

många nyanlända har allvarliga hälsoproblem, i synnerhetsamt att psy-
kiska föreslogs i betänkandet nyanlända invandraresDetsymtom. att
hälsoproblem skall uppmärksammas tidigt och rehabiliterandeatt
insatser skall initieras vid behov.

december beslutadeI år 1998 riksdagen tillskapa politik-att ett nytt
nationellområde storstadspolitik i enlighet regeringensmeden pro-- -

position Utveckling och rättvisa politik för storstaden på 2000-tal-en-
1997/98: 165. den nationella storstadspolitikenprop. För har riksda-et

fastställt övergripande måltvågen

storstadsregionema goda förutsättningar för långsiktigt håll-att ge-
bar därmed kunnatillväxt och bidra till arbetstillfällen ska-att nya

storstadsregionemasåväl inom i övriga landet samtpas som
bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen iatt-

storstadsregionerna och verka för jämlika och jämställda lev-att
nadsvillkor storstädemas invånare.för

Vidare har i februari ârregeringen 1999 inrättat Storstadsdelegationen
inom regeringskansliet har till uppgift utveckla och samordnaattsom
storstadspolitiken.

Uppnådda efekter

Generell välfärdspolitik har avgörande betydelse för särskilt utsattaen
möjligheter finnsoch sårbara etablera sig i Sverige. Dockattgruppers

det såväl invandrare svenskfödda inte viktiga delarhar tillrättsom som
välfärden. inte fått något fotfästeDet har påärav personer som ar-

betsmarknaden och inte har haft till arbetslöshetsunderstöd och interätt
heller berättigade till övriga inkomstbortfallsersättningar. dennaFörär

träder Socialbidraget in istället för arbetslöshetsförsäkring.t.ex.grupp
Under de åren har polarisering skett, mellan dem harsenaste en som ar-
bete och dem arbetslösa de står utanför välfárdssy-är samtsom som

löper förhöjd risk i synnerhet gällerDen vadstemet senare gruppen en
psykisk ohälsa. tillträde ochhar svårt få tillEn att attgrupp som
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etablera arbetsmarknaden nyanlända. Högsig på den svenska deär
utbildning och yrkeserfarenhet från hemlandet förefaller inte vara
någon garanti för inträde på den svenska arbetsmarknaden.ett

Psykologiska konsekvenser hos flyktingar bety-utgörtrauma ettav
samhällsekonomiskt problem tilldande mänskligt och upphovsom ger

föräldrafunlctionen med âterverkningarbl.a. svårigheter i i nästa gene-
arbetsmarknaden.och integrationration, bidragsberoende på Ensvag

invandraxverk visar dessutom bristandefrån Statens attrapport
medvetenhet hälsoproblem tidi-omhändertagande och orsakat avom

otillfreds-traumatisering hos nyanlända flyktingar, kan leda tillgare
ställande situationer det gäller bl.a. vårdplanering, hälsoutvecklingnär

bristandeför nyanlända tillgodogörande svenskundervisning.samt av
sin leda till integration nyanlända.Detta kan i tur avsvag

.

.

9° Söndergaard Ekblad Traumatiska belastningar hosoch S.H-P vuxna
flyktingar. tiger still- eller talar svenska. Läkartidningenohälsan brutenNär

sid.1998:95:13, 1415-1422.
9 invandrarverk. Individuell mångfald Invandrarverkets utvärderingStatens
och samordnade flyktingmottagandet Norrköpinganalys det 1991-1996.av
1997.
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1l.4.4 Mål och strategier

Mål

nyanländas livsvillkorDe och hälsa skall förbättras

Medicinska, psykologiska och sociala behov hos nyanlända0 som
bär på traumatiska livshändelser bör kartläggas kontinuerligt.
Kapaciteten för nyanlända flyktingarsmöta och tillgo-att även0
dose gömda sjukvårds- och psykosociala behov börpersoners
öka.

kulturellaDen och språkliga kompetensen hos personal inom0
hälso- och sjukvården och socialtjänsten vid mottagandetsamt av
nyanlända vid ankomsten bör öka.
Epidemiologisk bevakning och rapportering nyanländas hälsa0 av
bör förstärkas.

illträdetT till arbetsmarknaden skall öka

Alla etniska skall ha tillträde till arbetsmarknaden på0 grupper
villkor svenskfödda.samma som
underlättas förDet bör invandrare med utländska examina fåatt0

dem till svenska förhållanden.omsatta

Delaktigheten skall öka

Stl-undervisningen bör effektiviseras för bättre kunskaper iatt0
det svenska språket skall kunna uppnås.
Förskolan och skolan skall främja invandrar- och minoritetsbams0
utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identi-

och kulturkompetens.tet
Mötesplatser och sociala nätverk bör skapas.0
Hälsoinformationen skall nå alla etniska denatt0 grupper genom

till skilda förutsättningar och behov.mottagamasanpassas

Inledande synpunkter

Hälsosituationen och livsvillkoren visar på skillnader dels mellanstora
olika etniska och den svenskfödda befolkningen, dels inomgrupper
varje enskild etnisk Skillnader mellan olika etniskagrupp. grupper
innebär invandrare befolkningskategori alltför heterogen föratt ärsom

jämföras med den svenskfödda delen befolkningen.att Såväl analysav
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därförhälsotillstånd hälsoinsatser börlivsvillkor och avseav som
enskilda etniska grupper.

vikteni hälsa kommittén understrykajämlikhet villuppnåFör att av
förutsättningar på arbets-skallenskilda etniskaatt sammagrupper ges

denutbildningssammanhangbostadsmarknaden och imarknaden, som
befolkningen.svenskfödda

förtill olika etniskaskall åtgärder riktadeEnligt kommittén grupper
för dethuvudsak ske inomhälsotillstånd iförbättra derasatt ramen

beståinvånare och inte endastriktas till samtligafolkhälsoarbete som
olika åtgärder förlång sikt bör också vidtassärlösningar. På att ge-av

till utlandsfödda.nerellt förändra attityder

Mål, strategier och aktörer

förbättraslivsvillkor och hälsa skallnyanländasDe

förgenomförandet introduktionsprogramVid utformandet och av
hälsa företill livsvillkor ochbör hänsyn invandrarensnyanlända tas
flyktingar-ohälsa kan ha sin grund i självatill Sverige. Vissankomsten

krigs-flytt från krig ochframför alltgällersaken. Detta sompersoner
landstingi samverkan mellanVidare bör åtgärderliknande situationer.
motverkaomedelbart efter ankomsten förinitierasoch kommun att

kliniskbehandlingsåtgärder förutsätterojämlikhet i hälsa. Adekvata en
upplysning tillinformation ochintensifierabedömning behov. Attav

bland vårdperso-kompetensenförstärka den professionellanyanlända,
viktigaoch risksituationerriskgruppernal kännedomenöka ärsamt om

strategier.
flyktingtraumamottagandet medKommittén att personeravanser

medasylsökandeochgömda personermåste förbättras. För gruppen
uppmärk-särskiltskallpsykiska konsekvenser trauma personerav

asyls-skall allaomedelbart behov vård. Vidareiär avsammas som
i enlighetindividuellt hälsosamtalerbjudasökande och flyktingar ett

asyls-sjukvård förhälso- ochallmänna rådmed Socialstyrelsens om
flyktingar.ökande och

för folk-myndigheter medstatligaföreslårKommittén att ansvar
regelbundet börförhållandenhälsa och hälsorelaterade rapportera om

jämfört medlevnadsförhållanden och hälsade olika etniska gruppernas
övrigt.befolkningen i
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illträdet arbetsmarknadenT till skall öka

Arbete betydelsecentral för invandrares möjligheter etableraär attav
sig i vilket Arbete ochdet landet, i kapitel 4äventasnya upp
ekonomisk trygghet. Arbete förutom ekonomi, kontakt-ordnadger en

främja denoch förstärkt identitet. kanDetta i sinytor sammantaget tur
sociala integrationen mellan invandrare och svenskfödda. skapaAtt
riktiga jobb de viktigaste det integreramålen gällernärär ett attav
olika i svenska samhället. mål såledesetniska det viktigtEtt ärgrupper

arbetslöshet inte genomsnittligainvandrarnas skall överskrida denatt
befolkningens utformaarbetslöshetsnivå. mål åtgärderEtt ärannat att

förutsättningarlikvärdiga för olika etniska försom grupper somger
svenskfödda aktivt söka arbete. vikt stärka situ-Det äratt stor attav
ationen vårdpersonal, läkare sjuksköterskor med utländskför ocht.ex.

examinaexamina de möjlighet sina tillomsättaatt attgenom ges
vidaresvenska förhållanden. Se kapitel Arbetsliv och ekonomisk

trygghet.

Delaktigheten skall öka

arbetsmarknadenDen svåra situationen på för invandrare bristensamt
svensktalande hindrar de frånpå lära sig svenska.attpersoner vuxna

till bor i bostadsområden fåBarn dem med svenskar harutsattasom
kontaktpraktiskt ingen med svensktalande situa-Dennataget personer.

tion hindrar ochintegrationen svårighet i många situationer inteär en
minst vid med hälso- och sjukvården, socialtjänsten och försäk-möten
ringskassan m.fl.

svenskaKunskaper i det språket påverkar många livsområden; häl-
komma in på den svenska arbetsmarknaden, samhällsli-delta iattsan,

och kunna sin komma till tals betyderpåverka situation. Attvet att att
demokratin till vardags. Språkkunskapen därvidlag mycketutöva är ett

viktigt redskap. svenskundervis-Det därför angeläget överär att se
ningens kvalitet. betydelse underlätta för kvinnor deltaDet är attattav
i språkundervisning tillgodose behovet barnpassning.attgenom av

tilläggas förDet bör modersmålet grundläggande betydelseatt av
individens spräk- tankeutveckling.personlighets- och medelDet är ett
för utveckla identitet hennes förmågamänniskans läraatt samt att men
det också nyckeln kulturellatill detär arvet.

brist hälsoupplysningsmaterial språk förståsDet råder på på som
och tillgängliga synnerhet förför invandrare. gäller detIär personer

hardöva, blinda eller andra språkliga funktionshinder. Kom-ärsom
mittén hälsoinformationen till invandrare bör förstärkas medattanser
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förutsättningar ochhänsyn behov språkanpas-till mottagamas t.ex.av
sad information.

mötesplatser socialaoch viktiga för-Kommittén nätverk ärattanser
minska graden ensamhet och Folkrörel-utsättningar för isolering.att av

frivilligorganisationer har viktig roll det gäller skapaoch när attser en
etniskaför olika riskerar isole-sociala nätverk attgrupper som armars

ivill också det sammanhanget peka föreningsli-Kommittén på attras.
integrationsprocessen.viktig roll i förhållande börspelar Dettavet en

lokala folkhälsoarbetet ochi det i bostadsom-uppmärksammas utsatta
viktiga frågor insatserAndra för öka den generella kim-råden. är att

allmänheten kulturell psykologiskaskapsnivån hos mångfald ochom
flyktingtrauma. central angelägenhetkonsekvenser En är attannanav
grundutbildningeni hos yrkesgrupper deinkludera detta mötersom

Kultur- social kompetens ingåolika etniska och bör ettgrupperna. som
i undervisningen lärarutbildningen.alla nivåer ipåämne samt

Avslutande bedömning11.5

målet iövergripande för hälsopolitiken minska skillnadernaDet är att
hälsa vikti-mellan olika det gäller bam och ungdom deNär ärgrupper.

påverkbara skillnaderna de betingas barnens och ungdo-gaste som av
sociala villkor. minska socialt betingade skillnaderFör attmarnas

räcker det inte med insatser för de allra ställda barnen ochsämst ung-
åtgärden istället hälsofrämjande väl-domarna. viktigasteDen är en

hälsopolitik för barn ungdom i Bamfamiljemafärds- och och stort.
behöver situation i ekonomiskt och socialt avseende.ha Barn-tryggen

ekonomiska standard har försämratsfamiljemas och ungdomarnas mer
barnfamiljerunder 1990-talet. Transfereringar tillandraän gruppers

bakgrunden försämradeske med hänsyn till denna situa-bör denmot
tion.

villkorFörbättringar barnfamiljernas ekonomiska och socialaav
psykiska Stödjandepåverkar också barnens och ungdomarnas hälsa.

iallmänt särskiltmiljöer för barn och ungdomar bör främjas och
dessa områden behövsområden segregation. Iär utsattasom genom -

förutom allmän inriktning minska segregationen kompenser-på atten -
förskolan och sko-ande i form särskilt inomåtgärder godaav resurser

god mödra- SkolhälsovårdVidare behövs kvalitet inom barn-lan. en
och ungdomsmottagningar.

Äldre till obe-hälsa påverkas positivt goda möjligheterpersoners av
meningsfullegenkontroll, ha social gemenskap ochroende och att en

fysiskt aktiv och bra hasysselsättning, äta ettatt att mat samt attvara
behöver. mål redovisas ibra boende och få de tjänster Deatt somman
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viktigt äldres sysselsätt-kapitlet gäller också dessa saker. Det är att
åldersgruppen föreiningsmöjligheter till och atttas pen-personervara

socialtför äldresionsåldem slås Förutsättningarnainte attut. vara
till hälsofrämjande aktiviteteraktiva bör vidare beaktas stödgenom

och uppsökandefrån förebyggande servicetjänsterorganisationslivet,
aktiviteterhälsosamtal och informationverksamhet med om som

aktivitet kan stimuleras på mångafrämjar hälsan. Fysisk sätt, tex.
bradet gäller fokuserar vi påolika gruppaktiviteter. När matgenom

fåde i vissa fall bör kunna sininformation och allra äldstaattmatom
skador i äldres hemmiljö börtillagad hemma. Vi vidaremat attanser

medförebyggas lagen bostadsanpassning skalloch överatt sesom
avseende på detta.

barn och eller äldre gällerinvandrare ungdomarFör är sammasom
viktigaste specifikamål och har redovisatsåtgärder Deovan.som

livsvillkor ochmålen det gäller invandrare de nyanländasärnär att
hälsa förbättras, invandrare skall tillträde till arbetsskall ökatatt ges

ñrutökade nätverkmarknaden och invandrare socialaatt genom m.m.
samhället.ökad delaktighet ien





VÅRT FORTSATTA4DEL
-

ARBETE





563SOU 1999:137

diskussionförFrågor12

Inledning12.1

strategier.och Deförslag till målrad olikabetänkandet lämnasI en
Övriga förslag åter-kapitelbehandlas istrategiernaövergripande

förslagendet gällersakområde i kapitlen 4-11. Närinomfinns resp.
vik-vadförsökt prioriterasakområdena har vi ärinom de olika som

prioriterat dedäremot inteområdet. Vi hardettigast inomgöraatt
övergripandevarandra. deIförslag stra-olika sakområdenas gentemot

och priori-samlade bedömningkommitténsdäremotåterfinnstegiema
folkhälsan.framtidaför denviktigastvadtering göraär attsomav

endast kommerremissinstanserdel attVi förmodar att ge syn-en
och mål.övergripande strategiertillförslagkommitténspunkter på

sakområdetill detbegränsar sigkanskeAndra remissinstanser som
tillförsökaKommittén skall på bästainom.själv arbetar sätt taman

förståelse förfullin. Vi harkommer att samt-synpunkterde somvara
förslag.på allasynpunkterkaninteliga remissinstanser ge

övergripande målförslag tillhuvuduppdragKommitténs är att ge
vi braprioriterade. såFörförslag skaoch strategier. attDessa somvara

remiss-vi tacksammafullfölja uppdrag,vårtkunna ärmöjligt skall om
justfrågeställningarkring någralitefunderarinstansema närmare som

utgångs-de etiskakapitel ochstrategiema i 3övergripandedeberör
i kapitelåterfinns 2.punkterna som

behandlas idiskussion intefrågor tillnågraocksåVi vill ta somupp
underlagvetenskapligtnågothar inhämtatvi intebetänkandet och som

uppfattningremissinstansemasefterhöraAvsiktenomkring. är att om
dessa frågorbelysaanledning närmare.finns någondet att
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12.2 Frågor inom för betänkandetramen

WHO-målen

kapitelI redogörs förl de hälsopolitiska21 mål Europaregionensom
WHO fastställt, "HEALTH 21. WHO-målen har tjänat inspi-av som

ration för kommitténs arbete. Vi har inte följt deras struktur för mål,
däremot vi vi på olika täcker WHO-målen för-sätt i våraattanser
slag.

ÄrFrågor: det viktigt de svenska målen har strukturatt samma som
WHO-målen eller det bättre vi formulerar målär vi uppfattaratt som

bättre på det svenska samhället Finns det något i WHO-passar
målen inte känns relevant för Sverigesom

Mål king bestämningyaktorer .sjukdomsutveckling-

kapitlenI ñr2-3 redogörs vårt angripa sjukdomsbördanssätt att orsa-
ker. Vi har valtmedvetet inte formulera mål kring hjärt- ochatt t.ex.
kärlsjukdomar eller Vårt arbeta har varit pâsätt vadatt attcancer. se

kan förhindra ohälsa, vilka de riskfaktorema ochär storasom som
vilka de viktigaste friskfaktorema för främjaär hälsa. Vårattsom
bedömning risk- friskfaktoreroch olika sidorär iatt är mynt,av samma
alla fall vi skall hålla till det vetenskapligt belagt. Våraärom oss som
strategier och våra mål handlar därför förändra ohälsansattom
bestämningsfaktorer.

ÄrFrågor: kommitténs bedömning inte i första hand formulera målatt
kring sjukdomar riktig kommitténsAr bedömning framför alltatt
fokusera detpå vi skapar ohälsa riktigvetsom

Synen hälsapå

WHO:s mycket breda hälsodefinition från år 1946 handlade attom
hälsa tillstånd fullständigtett fysiskt, psykiskt och socialt väl-var av
befinnande, och blott frånvaron sjukdom eller handikapp,av som
beskrivs i kapitel Kommittén2. har valt något begränsatett ut-mer
tryck, frågor levnadsnivâ, livskvalitet och välbe-sägaatt attgenom om
finnande inte har någon orsaksrelation till sjukdom och ohälsa hörsom
till den bredare välfärdspolitiken. ohälsaMed vi de symptommenar
och sjukdomar människor själva under-i SCB:srapporterar, t.ex.som
sökningar levnadsförhållanden ULF.av
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rik-Är hälsobegreppetkommitténs bedömningFråga: att strama upp
tig

lokalaför den nivånMål passarsom

kringkartläggning görasarbete kommerfortsatta attkommitténsI en
förhari daglandsting och kommunermyndigheter,vad olika ansvar

blirhärmedsambandfolkhälsan.för Ibetydelseharkring frågor som
Natio-roller.ocholika aktörerstydliggöraviktigtocksådet att ansvar

mål.lokalaregionala ochföljasmål börnella avupp

skallnationella målendehursynpunkter pånågradetFinnsFrågor:
lokalaregionala ochdenpåstödja arbetetbästutformade för attvara

arbete,tvärsektoriellthandlarfolkhälsoarbeteEftersomnivån om
slutbetän-framföra iskakommitténvadsynpunkter pånågrafinns det

huvudmannaskapsgränserorganisations- ochgällerdetkandet när

individochsamhällekontrakt mellanEget ansvar -

bl.a.hälsopolitik,StorbritanniensförredogörskapitelI 1 somnya
kom-medborgare,mellantriangelpartnerskapinnebär gör ettatt man

regeringen.samfundoch samtmuner

liknande,formulera någotSverigeanledning förFinns det attFråga:
åliggaskallsamhälletvaduppfattningtydliguttryckadvs. anseromen

individen

sjukdomsbördanmått påDALY ett-

arbeteoch detberäknar DALY:sför hurredogörskapitel 1I somman
förvikterutvecklaförsöker bl.a.kring detta. ManSverigepågår i

ställning tilltagitdel intesinKommittén har för ännufimktionshinder.
sjukdomsbördan på.det bästa mätaDALY sättet attärom

sjuk-påmåtttill DALY,ställningkommittén ettFrågor: Bör ta som
prioriteringarhälsopolitiskaförinstrumentochdomsbördan ettsom

beräkningsgrunderdebakomfall ställa sigi såkommitténBör som
kapiteli lredogörs för
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Levnadsvanor bara frågainte hälsoupplysningen om-

I kapitel beskrivs hur2 livsstilen i normalfallet har medgöraatt änmer
kunskap hälsorisker. Därför räcker det inte med upplysning. Förom att

solidarisk med dem särskilt sårbara för livsstilsriskerär detvara ärsom
enligt kommitténs uppfattning riktigt med vissa restriktioner som
drabbar alla, kring tobak, alkohol och narkotika.t.ex.

Fråga: Delar ni kommitténs uppfattning livsstilsriskerom

Påverka levnadsvanor pekpinnarutan-

Vi fysiskt i alldeles för litenrör utsträckning, samtidigt ökar över-oss
vikten i befolkningen. Vår kost innehåller för mycket fett föroch lite
grönsaker. Dessa levnadsvanor hot hälsanär på olikaett mot sätt.

Fråga: formulerarHur mål kring fysisk aktivitet och fett i kostenman
det upplevs pekpinnarutan att individenstaten motsom av

Är det bra med nollvisioner

För trafikområdet finns redan nollvision det gäller dödadenär ochen
svårt skadade i trafiken. När det gäller självmord finns ingent.ex.
sådan nollvision uttalad riksdagen, självmord gårtrots ävenatt attav
förebygga.

ÄrFrågor: det bra med nollvisioner Vilket/vilka andra områden än
trafiken skall formulera nollvisioner omkringman

I Tobaksñitt på helt eller delvisrestauranger -

För minska den passiva räkningen föratt restaurangpersonal och obe-
haget för många förhindragäster, ungdomar börjar rökasamt att att

de besöker caféer ochatt har kommittén formule-restauranger,genom
två alternativa förslag. Det alternativetrat innebär total tobaksfrihetena

på alla och caféer och det andrarestauranger alternativet innebär i
princip tobaksfritt, det tillåtet röka iär viss del lokalenatt attmen en av

det inte andrastör gäster.om

Fråga: Vilket alternativ för tobaksfritt på ni lämp-restauranger tror är
ligast
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informationskydd- ellertill lagCykelhjälmarI

iskadashälften alladödas ochalla nästanEn tiondel somavsomav
cyk-30-40huvudetSkador procentcyklister. utgörtrafiken motär av

Användningdödliga.deskador ochicke-dödliga 65listemas procent av
skador.omfattningenreduceraskulle kunnacykelhjälm avav

enligtblir kravcykelhjälmväljasalternativ bör ettVilketFråga: att-
cykelhjälmanvändapåverkascyklisterellerlag att meratt genom

information

dethurgemenskapSocial12. mäter man-

förbättraförstrategiernaövergripandede attVi föreslår avensom
samhället börsolidariteten iochgemenskapensocialahälsan denatt

mål;hälsopolitiskaantalvistrategin attdenUnder ettstärkas. anger
skallfattigdomenrelativadenskall öka,inkomstklyñoma inte att
bry-måstehemlöshetsocialbidragstagande ochlångvarigtminska, att

frekvensenminska ochskallmarginaliseringen attpolitiskadenatttas,
tillavläsbara måttantalocksåminska. Vi knytersjälvmord skall ettav

ifångasheltsig dock intesamhället låterikittetsocialamål.dessa Det
siffror.sådana

ökar ellerdetvihur kanoch tillitvänskapGemenskap,Frågor: se om
utkramfalctors.k.skallminskar Hur seen

frågeställningarNya12.3

kort tid. Detmycketpåförändringari daggenomgårSamhället stora
intepågårsamhällsförändringar ännudemångabetyder att nusomav

folk-påverkardeför hurvetenskapliga beläggi formfångats avupp
habordeandravissa fenomen änfinns detSamtidigthälsan. mersom

föränd-exempel pånågrahälsan. Härframtidaförbetydelse den ges
betänkandet.behandlats iinteringar i tiden som

Informationsöverskott.

kommunikationsmetoderdecenniet harUnder bara det senaste nya
all-principidessutomViständigt ökar.informationsflödet ärgjort att

orienterakunnamobiltelefon. Förmailsystem ochmed atttid nåbara,
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sig i tillvaron människanmåste kunna och hantera intryckdesortera
hon tar emot.

Frågor: kan vår hälsaHur eventuellt påverkas förvi i dag utsättsattav
överflöd stimuli Om kan förvänta sig det påverkarett attav man oss

vilka strategiernegativt, behöver vi tillägna för hantera infor-attoss
mationsflödet

längreDygnet dag ochinteär natt.

iUnder de decennierna har livsstil vuxit fram, delvissenaste en ny
betingad de informationssystemen. TV-kanalema harav nya program
dygnet Allt fler livsmedelsbutiker i samhällen ständigtnmt. större är 4

Nöjes- och restaurangliv pågår i princip helaöppna. ånatten.
l
5Frågor: påverkas våraHur det förändrade samhälletsömnvanor av

vi försummatHar betydelse viktig hälsofaktorsömnens som en

Förändrade familjemönster.

Familjen genomgår i dag förändringar. Allt fler människor bryterstora
från samlevnaden med den de träffade i ungdomen. Detpartnerupp

betyder också många barn med separationer mellan föräldrar-att är om i
familjemönstretAtt ändras hänger också med föränd-dena. samman

rade samhällsförhâllandena. Förr det omöjligt skilja sig,nästan attvar
religiösa/moraliska skäl också ekonomiska haorsaker. Attav men av

bra sociala relationer viktig faktor för hälsan.är 3en

ÄrFrågor: det orealistiskt bygga hälsopolitiska insatser påatt ett
traditionellt familjemönster. Borde samhället i dag främja ochänmer

föräldraskapet aldrig skall kunnastötta sigavsägasom man-

12.4 Avslutning xx
älhär frågor,Det några både kring det behandlats i betänkandetär som a

och lyfts fram kommittén vill höra remissinstan-gärnasom ovan, som
synpunkter på. Självfallet står det remissinstansema fritt attsernas

härpå de frågorna eller/och lyfta fram helt andra frågor.svara
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l
Vårt fortsatta arbete13

kapitelhuvuduppgift redovisats iharKommitténs att ut-är, som
strategier föroch föreslåfolkhälsomålnationellaarbeta förslag till att
kommittén iuppdrag hardettauppnås.hur skall kunna Utövermålen

processinriktat i bred samverkan medocharbeta utåtriktatuppgift att
näringsliv, forsk-folkrörelser,landsting, kommuner,aktörer inom stat,

intresseorganisationer.ning och
imöjligt arbetar kommitténstark förankringsåuppnåFör att somen

skalldet småningomutarbetandet så utgöravid etttre steg somav
folkhälsopolitiken.föroch strategidokumentetmål-samlat nationellt

förutsättningarreellaetappvisaAvsikten med denna är att geprocess
olikaförankra varje hosdiskutera ochför kommittén stegpröva,att

folkhälsoomrâdet.aktörer inom
med betänkandet skallavslutades i Hur1998I ettsteg marssom

nationella folkhälsomål SOUförstabättreSverige må steget mot-
viutgångspunkter och principervi någraredovisade1998:43 som

formulerandet nationellavägledande vidborde kunnabedömde avvara
betänkandet med prelimi-aktuellastrategier.folkhälsomål och Det nu

tredje ochstrategier slutfasen Detochfolkhälsomål är stegnära av
samlade förslagenredovisa dearbetekommitténssista i är attsteget

änmesområdet. Vi räknar medavseende påmedbedömningarnaoch att
överlämnas tillslutbetänkandedetta skall ske i kommitténs som avses

fråga förblir därefterDetunder hösten år 2000.regeringen tidigt en
skall bedrivas.fortsattadet arbetetbedöma hurregeringen att

betänkandetdet aktuellaslutbetänkandet skalliFörslagen utöver nu
fördjupningarbaseras påbetänkandetremissbehandlingenoch avav

eko-roller ocholikamed fokus på aktörersämnesområdet samtansvar
kostnadereffekter ochbådeförslagen, inkl.bedömningarnomiska av

vi fram-aktörer ingår,fördjupningamafinansiering. Isamt somom
kommu-landstingens ochmyndigheternas,håller i kapitel belysaatt

organisationer,vilketpåbedömaochroller sättattsamtnernas ansvar
Vidare ingårfolkhälsoarbetet.imil. kan medverkamedia, näringslivet

ochutbildningsfrågomabelysaaktörernade offentligadet gäller attnär
särskilt folkbildningensdetorganisationssidanroll.forskningens På är

detta arbeteskall beaktas. Förarbeteoch folkrörelsemas avses nyasom
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underlag dennafram. Till sista hör också framtas etapp att ta ett
underlag och särskilt beakta kroniskt sjuka och funktionshindradeom

situation i folkhälsoperspektiv. Vidare skall uppdrag tillettpersoners
kommittén från regeringen hälso- och sjukvårdens roll folkhälso-iom
arbetet handlingsplan tobak behandlas. Vår inriktningmot är attresp.
slutbetänkandet från kommittén preciseringar hälsopoli-utöver av-
tiska mål, strategier och indikatorer efter remissbehandlingen betän-av
kandet skall omfatta konkret aktörsperspektiv så målen ochett att-
strategiema kan bli användbara och uppföljningsbara i arbetet för en

folkhälsa.bättre och jämlik
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Leif Carlson mledamotenav

betänkandet behandlar folkhälsofrågoma i brettföreliggandeDet ett
hälsoförhállanden ochförmedlar mycket kunskapperspektiv. Det om

till bättrelämnar många förslag kan bidrahälsoproblem samt som en
dock i hög grad politiskt färgat.folkhälsa. Betänkandet Trots vär-är en

strategier många goda för-defull bred genomgång mål ochoch samtav
folkhälsan, bestående intryck ändåförbättra blirslag för attettatt man

politik ytterligarevill viss ochförsvarar och styrapermanenta sortsen
politiskt korrekt riktning.medborgarna i

betänkandeti gripa alla samhälletsAmbitionen över nästanatt
då kopplingen till hälsa måste upplevas krystadområden även som --

politisera betänkandet. betän-har bidragit till En effekt är attatt annan
omfângsrikt. Framställningen omfattar mängderkandet blivit mycket

varför reservationer i enskildheter mindremål och delmål synesav
det i detta sig diskussions-konstruktiva, särskilt skede rör ettsom om

hand syftar inhämta synpunkter införbetänkande i första till ,attsom
slutbetänkandet.

bakgrund principiell reservationdenna läggaväljerJag mot att en
enskildheter exemplifierar vad minvissakommenterasamt att som

betänkandet beståralhnänna kritik av
bakom politikställer kommitténs majoritetpraktiken sigI somen -

kombi-beskattning alla,liksom hittills förda byggd högden påär av-
inkomstklyñor.minimering Jagmed bidrag till alla samtnerat aven

folkhälsa.uppfattningen god In-delar inte detta skulleatt gynna en
den mån dekomstklyftor betänkandets majoritet ondo. Ienligtär av--
Gini-koeffi-idag.ändå f°ar de intemåste så änstörreaccepteras vara

ungefärinkomst, 1998cienten, statistiska måttet på olikhet i årdet var
ojärnlik-majoriteten lagomoch detta följaktligen enligt0,25 är en--

dettaförordar för framtida hälsopolitik börhet. Kommittén godatt en
försvar förinte dettasakernas tillstånd upprätthållas. Jag atttror en

förd de inteinflexibel politik förbättrar hälsan för Jag trormest utsatta.
alla till statsmaktens klien-heller modell där gjort i principatt en man

hela befolkningenskapats där"institutioner i princip ärter, attgenom
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såväl betalande mottagande både transfereringar och tjäns-som av
bättre förutsättningarter... för god hälsa träffsäkeränger en mera

välfärdsmodell.

En konstlat bred tolkning folkhälsobegreppetav

Kommittémajoritetens ambitioner sigsträcker flertalöver ett av sam-
hällets omrâden. skrivningar vilka kan uppfattas pekpinnar tillsom
arbetsmarknadens arbetets organisation, anställningsformer,parter om
anställningsförhållanden, bemanningens storlek, konkurrensens risker

löneskillnademasoch lämpliga följaktligenstorlek har in i fram-vävts
ställningen jag varkenpå inte finner befogat eller lämpligt isättett som

betänkande folkhälsa.ett om
kan inte instämma i folkhälsoskälJag skulle nödvändiggörat.ex. att

kommunerna åläggs utarbeta ytterligare planer och redovisningaratt att
cykelstråkgâng- och grönområden. heller finnerInte jag detsamtav

tvingasmotiverat kommuner redovisa hur förskole- respektive skol-att
gårdar utformade har också svårtJag det rimliga iär att attm.m. se
kommittén förmål hur mycket Valdeltagandet i valsätter nästaupp
skall valdistriktöka i vissa eller vissa väljargrupper. Kopplingen till
folkhälsa minst långsökt för inte direkt kiystad.är sägasagt att

Tämligen oombedd i arbete folkhälsa kommitténssigett om ger
majoritet också in i debatten vinst- respektive inte vinstdrivandeom
företags lämplighet inom vård- och hälsoområdet. På mycket lösa
grunder antyds vinstdrivande verksamhet inte bra. Manatt är nyanserar
inte detta referenser till dennågra rikhaltiga vetenskapligaattgenom ge
litteratur finns for-profit respektive non-profit sjukhus t.ex.som om
verk Lewin, Sloan,Becker och Herzlinger och Krasker . På så sättav

indirekt stöd uppfattning föråt i dagen omdebatteradettges en en
politisk fråga.

påLikhet i hälsa bekostnad förbättrad hälsaav

Ett huvudtema i utredningens arbete har varit hälsan inte jämliktäratt
fördelad vissa har bättre hälsa andra. Ivemänutan att attgrupper en
minska denna ojämlikhet har tenderat förbättramålettyvärr göraatt att
hälsan för alla till andrahandsmål.ett

upprepade justeringarTrots skrivningar under arbetet medav
betänkandet enligtdetsamma min mening fortfarande behäftat medär
sådana Majoritetensundertoner. prioritering jämlikhet i hälsa harav
också kraftigt påverkat fokus och problemformuleringar i betänkandet.
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lösningenproblemet -inteskatteroch höga ärBidragsberoende

betydelsenockså feltolkatenligt meningminMajoriteten har tyvärr
ochklass-hälsoskillnadermångaimplikationema äroch attav

hälso-slutsatsentill denFeltolkningen lederinkomstberoende. att
transfereringarochmed ökade bidrag störreproblem bäst samtmöts

underförståttblirSlutsatsenområden.i attoffentliga satsningar utsatta
väsentligtfortsättningsvis alltibästmänniskor mår ävenatt varaav

insatser.det allmännasberoende av
Åtgärder skattenivå ochförödande högkonserverar somensom

offentligberoendemiljöer och ikvar imänniskornalåser ettutsatta av
hälsoproblem. Detuppfattning ingaminenligtbidragspolitik löser

socialbidrags-mellansambandsignifikantstatistisktfinns attett vara
kommittén liksomEftersomhälsotillstånd.dåligtupplevtoch etttagare

förslag framståttskulle flerahälsoproblem allvar,påjag dessa somtar
minskararbetslöshetenmedförsådananaturliga, att genomt.ex. som

påskatterarbetsmarknaden lägreavregleringskatter,sänkta samtaven
lönar sig. Dåansträngningarmedförboendeochinkomst att egnasom

öka.rörligheten kunnaskulle den sociala
avregleratStorbritannieniförbifarteniIstället attnänms som-

sjukalågutbildade ochsnabb utslagninghararbetsmarknaden aven-
exklude-konstaterandeihop medskett. attDetta vävs ettresonemang

hälso-kan få allvarligaarbetsmarknadenring från är en process som
förkonstaterandensig korrektai och förAllt dettakonsekvenser. är var

dentendentiöststyrande ochuppenbartsig, tillsammans genommen
arbetsmarknaden,Avreglera intedra:förväntasslutsats läsarensom
bäst hälsosyn-regleringamalagomade ärSverige har mest som ur

punkt
kommeravhjälpa problemtransfereringssystem kanTron att avsom
rörlighetbristande socialocharbetsmarknad ärfungerandedåligt enen
problemenkanfokusera påsjälvbedrägeri. Genom symptomenatt
vad vidärmed öka. Dethälsoskillnademaoch är settistället fördjupas

nycklarbidragssystemBenägenhetenåren.under de gångna att somse
hälsoproblem leder fel.åtgärdaför att

mäimiskor iskälmeningenligt godafinns min attatt antaDet om
vardagsinsjälvamöjlighet bestämmafick överutsträckning attstörre

arbetsmarknad medregleradmindrefick verka påoch sina enpengar,
bidragsfällor ochihamnaslappmöjligheterflexibilitet och samtstörre

själv-minska,ekonomiskaskulle densåpolitikerberoende stressen
befrämjas.och hälsankänslan växa
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Människors måstemaktlöshet brytas

Det behövs därför inte bidrag ochär politisk planering,som mer av
mångfald, frihet och valfrihet ökade möjligheterutan församtmer av

människor själva kunna påverka liv.sina Det min bestämdaatt är upp-
fattning alltför många i dag känner de saknar reell möjlighetatt att en

sig framåt och utvecklas i livet. dettaMen handlar i mycket högatt ta
grad individens bristande makt sitt liv, inte stöd ochöver egetom om
bidragsbeslut fattas politiker.som av

Ingenstans i betänkandet förs någon egentlig diskussion denom
bristande jämlikhet och ohälsa kan följa på många i dagatt ärsom
fastlåsta i negativ situation på grund skatte- och bidragseffekter.en av
Man kommenterar inte vi fått samhälle där ansträngningaratt ett egna
på grund marginaleffekter i skatte- och bidragssystem inte leder tillav
ekonomiska förbättringar för det hushållet. Ett samhälle där detegna
inte lönar sig studera och där enskildeden inte i någon avgörandeatt
grad kan påverka sin eller sin familjs situation skapar maktlöshet.

förhållandetDet osäkra bidragsbeslut från nyckfulla politikeratt
tillvaron inte arbete skapar befogadstyr vilken inteeget en oro- -

rimligen kan befrämja god hälsa. instängdhetensDen frustrationen
präglar allt fler i kalladede så områdena borde ha beaktatsutsattasom
i betänkandet i samband med ojämlikheter i hälsa diskuteras.attmera

Istället för tala ökade behov bidrag borde enligt minatt om av
mening vikt vidlagts föreslå ochstörre öppnade möjlighetervägaratt
för människor sig eventuell fattigdom och ohälsaatt ta samt attur ge
dem möjligheter förverkliga sina livsprojekt. borde ha frågatManatt
sig vad ligger bakom människornas maktlöshet, vad hindrarsom som
deras kreativitet och deras sociala rörlighet. Detta demän attsnarare se

kollektiv måste för myndigheternasett svagt utsättassom som omsor-
ger.

Istället för öka individens möjligheter påverka sin situa-att att egen
tion, kommittémajoriteten regeringskansliet vidattuppmanar
"beredning regeländringar gäller skatter och transfereringar...av som

sådana förändringar skatter och transfereringargöra i motverkarsom
Överenskommelserökade inkomstklyyftor". mellan arbetsmarknadens

effekter individers utbildning bedömningarparter, på individ-samtav
nivå skall alltså spel på föregivnagrund hälsoskäl.sättas Kom-ur av
mittémajoriteten förefaller ha hämtat inspiration från SAP/LO-rappor-

Jämlikhet från 1969. Uttryck "Endast samhälleten i med småettsom
inkomstskillnader kommer människor värdera varandra jäm-att som
likar tycks ha fått" tjäna majoritetens främsta rättesnöre.som
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rådPaternalistiska ersätter eget ansvar

begränsa inslagenTrots god vilja i någon försöka socialmånatt aven
ingenjörskonst offentliga ingrepp medborgarnas livsval och livs-och i

min alltför hänsyn tagits till den enskildesstil, har enligt mening lite
integritet. mellan sidan befogad omtankeoch Gränsen åansvar ena om

andra förmynderi klâfmgrighetmedborgarnas hälsa och å sidan och
betänkandet. Därmed urholkas förutsättning-överskrides alltför ofta i

för individuellt ansvarstagande.arna
innehåller vähnenande råd med patemalistisk anstryk-Betänkandet

riskerar minska medvetenhetenning i förlängningen män-att omsom
hälsa. Framställningen präglas förställ-niskors för sin avegna ansvar

individuellt ochningen människor i inte kan ettta attatt gemen ansvar
folkhälsan rättfärdigar ingrepp i människans hela tillvaro. tyd-Detta är

individuella problem eller mindre kon-ligt framförallt attgenom mer
oriteten kollektiva lösningar.sekvent kommittémaj gesav

alkoholpolitikenFör lite nytänkande i

skrivningar alkoholpolitikkommittémajoritetens hur modernI om en
till folkhälsa och de sociala problembör utformas med hänsyn svåra

finns lite nytänkande. Andemeningenmissbruk medför, ytterst avsom
svenska alkoholpolitiken fortfarande fungerar välden restriktivaär att

liberaliserandeförändringar i riktning olyckliga omoch allaatt vore
ofrånkomliga.möjligenän

sluter bakom politik tillgänglig-Kommittémajoriteten därupp en
allmänheten;den breda långt möjligtheten minskas för sågenom en

prispolitik, bevarat detaljhandelsmonopolfortsatt samtextrem
antalet utskänkningstillstånd och serveringstider.begränsningar av

föra alkoholpolitik anpassad tillNågot försök fram ettatt en ny -
modernt samhälle inte.görs-

sammanhang utveckla minaskulle föra alltför långt i dettaDet att
alkoholpolitiken ytterli-samlingspartiets synpunkter påoch Moderata

i debattskriftjag till min artikel kommitténsvarför hänvisargare,
förlegad"Svensk alkoholpolitik Välmotiverad eller-

påAlltför barns ungdomars hälsaperspektiv ochsnävt

kommittémajoritetenVad beträffar barns och ungdomars hälsa anger
skall fördelaslovvärt mål, nämligen ofentliga"Deett att resurserna

konstaterartillgodoser alla barns behov också denså de Man attatt
psykiska barn tenderar öka i form magvärk,ohälsan bland att av
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sömnsvårigheter,huvudvärk, hyperaktivitet och koncentrationssvårig-
heter, omhändertagandet riktigt småde barnen mycketärsamt att av

socialabetydelsefullt för barnets psykiska och hälsa.
kommitténs betänkande törs de lowärdadock målformule-I trots-

diskussion elfektema till barnfamiljerringarna ingen stödetattom av-
till enda omsorgsform.i princip enbart riktats Därmed har endasten

ekonomiska haft möjlighet väljafamiljer med omfattande attresurser
Övrigabarnomsorgsform utifrån barnets och familjens bästa. familjer

har bidragssystemens konstruktion haft några verkligainte på grund av
beskattning allmänt betungande nivåvalmöjligheter. nåttEn som en

till barnfamiljernas försörj-och inte någon hänsyndessutom tarsom
ningsbörda har ytterligare adderat till problematiken.

kommittén i betänkandet utelämnat diskussiondömaAtt att enav
fördelade till barnfamiljema kommitténdet ojämlikt stödet görom

dessa inskränkningar i familjernas självbe-tydligen bedömningen att
i deras försörjnings- och omsorgsmöjligheter inte hattstämmande samt

för utvecklingen barns hälsa. orsaker framhållsnågon betydelse Somav
i allmänt barnfamiljemas försämrade ekonomi och dehuvudsak bara

inom arbetslivet; inte hur orättvist det eko-ökande påfrestningarna
nomiska fördelat och jämlikhet kommit tolkasstödet är att att attsom

skallbåda föräldrarna helst arbeta heltid utanför hemmet. statligaDen
i avseende järnhård.ekonomiska styrningen har detta varit

ensidigt med institutionellKommittén fokuserar på barn kommunalt
rekommenderar följdriktigt studier hälso-ordnad Manomsorg. av

effekter från personaltäthet, personalkompetens och olika organisa-
naturligtvistionsformer inom förskolan vilket viktigt. Studierär av

effekter samhälleligt till trettiofrånvaron stöd procentgenom av av
barnen, detta förhållande påverkar barnens sociala miljö och vilkahur

Ändåför dem familjer,hälsoeffekter det kan ha och deras berörs inte.
påverkbara mellanskriver kommittén viktigaste skillnaderna"Deatt

olika de betingas barnens sociala villkor Dessaär som avgrupper
samhälletssociala villkor borde rimligen i hög grad beroendevara av

därmed sammanhängande attityder tillojämlika stöd och andra än av
stödda omsorgsformer.det offentliga

Även konkreta för alla uppenbara hälsoeffektemade mest av- -
den barnomsorgen förbigås, dvs. den omfattande infektions-svenska
spridningen.

infektionsspridning underordnadProblemet med i och för sigär av
betydelse i sammanhanget dess undanskymda roll i betänkandet ärmen

illustrativockså symptomatisk och i betänkande behandlarett som
hälsa i brett perspektiv. till skillnad från kommitté-Jagett menar -
majoriteten frånvaron offentligt stöd till del barn-att storav en av-
familjema haft betydande hälsoeffekter för de berörda.kan ha
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Kommittédirektiv

folkhälsomålNationella

Dir 1995: 158
Beslut vid regeringssammanträde den december14 1995.

Sammanfattning uppdragetav

parlamentarisk kommitté tillkallasEn med uppgift förslagutarbetaatt
till nationella mål för hälsoutvecklingen. Målen skall vägledandevara
för samhällets insatser för främja folkhälsan, förebygga ohälsa,att
minska förhindrahälsorisker förtida och undvikbar funktions-samt
nedsättning, sjuklighet och död. Kommittén skall med utgångspunkt i
det övergripande målet god hälsa alla,för med särskild betoning påen

minska skillnader hälsai mellan i befolkningen, och medatt grupper
hjälp vetenskapligt baserad kunskap folkhälsoproblem ochav om
hälsoutveckling

redovisa deoch analysera erfarenheter finns vad gäller mål försom-
hälsoutvecklingen internationellt och på nationell, regional och
lokal nivå,
analysera och värdera de hälsoproblem för närvarande finnssom-
och få betydelse för hälsoutvecklingen framöver,väntas storsom
bedöma möjligheterna med insatserolika minska dessa hälso-att-
problem,

kostnaden genomföra målen,väga nyttanmot attav-
analysera målkonflikter,eventuella-
med utgångspunkt i dessa analyser skall kommittén lämna förslag-
till framåtsyftande förmål hälsoutvecklingen föreslå vilkasamt av
dessa skall prioriteras,som
lämna förslag till strategier för målen,nåatt-
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-
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Bakgrund

Allmänt utvecklatshar hälsan positivt i Befolkningen harSverige.sett
blivit och lever längre. ktmskapfriskare folksjukdomarsMer om
orsaker och utbredning, ökad medvetenhet samhällsförhållandenasom
och levnadsvanomas betydelse för ochhälsan, allt bättre hälso-en
sjukvård intensifierat hälsofrämjandeoch och sjukdomsföre-ett
byggande arbete har varit och förutsättningar för successivt för-är

Ävenbättrad folkhälsa. vi ytterligare förbättringar inått långt ärom
hälsan önskvärda och möjliga nå.att

fortfarande sjukdomarfinns allvarliga och skadorDet ärsom
Socialstyrelsensmöjliga förebygga. folkhälsorapport från år 1994att

visar det finns och i vissa fall ökande skillnader ibl.a. hälsaatt stora
socialamellan olika geografiska områden och mellan könen.grupper,

betingade livsvillkorStrukturellt exempelvis försämrad ekonomi,som
arbetslöshet, miljöföroreningar, krympande offentliga välfärdssystem i
kombination med levnadsvanor, exempelvis kost-, tobaks- och alkohol-

förklaringarna till skillnaderna ohälsakan några iattvanor, vara av
ökar.

strukturer i form lagstiftning,Sociala ekonomiskaav resurser,
traditioner inom olika samhällssektoreroch t.ex arbetsmiljö,normer

utbildning, boende, trafik, jordbruk, fritid och kultur, socialtjänst,
förekomstenhälso- och sjukvård påverkar hälsorisker. hälsanAttav

samhällsförhållandenpåverkas i viktigt motiv förärstort ettav
hälsopolitiskt motiverade initiativ flertalet samhällssektorerinom på
nationell, regional och inte minst lokal nivå.

Statsmaktema har för skapa förutsätt-ett attansvar gynnsamma
ningar för hela befolkningen leva hälsosamt socialliv,att ett oavsett
bakgrund. skapaför goda villkor för hälsa skall iInsatser att ettses
långsiktigt perspektiv. Många de beslut fattas dag påverkarisomav
både och kommande generationersvår hälsa.

för främja god hälsa kan därförInsatser att en ses som en
investering för framtiden, investering utdelning på fleraen som ger

livskvalitet tillindividen år med hälsa och läggsFörsätt. attgenom
livet, för befolkning brasamhället frisk och mårärattgenom en som
skapar bättre förutsättningar för välstånd, ökadexempelvis genom
tillväxt, minskad sjukfrånvaro och minskad utslagning arbetslivet.från

Förutsättningarna goda för och förverkliga nationellaframär att ta
folkhälsomål. Sverige har det sedan utvecklingI länge pågått mot etten
ökat intresse och bredare gäller folkhälsofrågor. Alltflervadsynsätt
kommuner och landsting har bildat särskilda folkhälsoråd för att

följastimulera, samordna och lokala folkhälsoarbetet inomdetupp
olika och geografiskasektorer områden. Många landsting avsätter



SOU Bilaga1999:137 1 579

för samhällsmedicinska enheter och regionalaframtarresurser
folkhälsorapporter. På nationell arbetar flertal myndigheternivå ett

folkhälsorelaterade frågor. Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsenmed
m.fl. myndigheter har betydelse för främja, följa ochstor att upp
utvärdera folkhälsoarbetet. Svenska kommunförbundet och Landstings-

olikaförbundet har också på ökat sitt och utvecklings-sätt engagemang
folkhälsoområdet.arbete Forskning kring folkhälsofrågorinom

landetsfinansieras bl.a vid universitet och högskolor och genom
forskningsråden. regeringsnivå bildas för folk-På statsrådsgmppen
hälsofrâgor.

Även svenska miljöpolitiken luftutsläpp,den kemikalier m.m. iär
hälsorisker.betydande grad inriktad undanröjamot att

lokalsåväl nationell nivå folkrörelsemas verksamhetPå ärsom av
betydelse för folkhälsan.stor

Världshälsoorganisationen WHO spelar för utveckling-rollstoren
olika länder.hälsomål i WHO:s Europaregion år 1984antog enen av

med målsamlad hälsostrategi 38 i hög grad blivit förebild försom en
med nationellamånga länders arbete hälsomål. Med det övergripande

betonasmålet Hälsa för alla år 2000 behovet utjämna skillnader iattav
socialahälsa mellan könen, och geografiska regioner. Världs-grupper

bankens i hälsa från årInvestera 1993 har visat pårapport nya
ochmöjligheter bearbeta analysera det faktaunderlag ligger tillatt som

olikagrund för prioritering hälsomål.aven
Europeiska EU folkhälsofrågomaunionen har fått högreInom en

artikelprioritering med stöd i Maastrichtfördraget.129 Artikel 129av
hälsoskyddskravstadgar skall ingå led i gemenskapensbl.a att ettsom

övriga politikområden.
vägledning för det svenska arbetet med nationella hälsomålTill

finns, hälsa förWHO:s alla år 2000, flera internationellautöver
förebilder i Storbritannien ochbl.a USA.

framTillvägagångsättet och resultaten arbetet med att taav
och sig Bådanationella hälsomål i USA Storbritannien skiljer åt.

sina förtjänsten mobiliseradestillvägagångssätten har I USA storen
och företrädare för forskningen, näringslivet ochmängd experter

fram folkhälsolägetmyndigheterna för heltäckande bild iatt ta en av
kunskapsunderlag fram utmynnade dock inte iUSA. Det stora togssom

värdering vilka områden skulle prioriteras.någon prövning och av som
Storbritannien varit målen blivitstyrka med arbetet i harEn ävenatt

föremål politisk värdering och prioritering övergripande nivå.för påen
engelska och amerikanska tillvägagångssättetInslag i både det samt

med hälsomål andra länder kunna tillerfarenheter från arbete i bör tas
i det svenska målarbetet.vara
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Motiv lör folkhälsomålnationella

Målen vägledandeskall för samhällets insatser för förbättraattvara
folkhälsan. Under år har "investerabegreppet i hälsa" börjatsenare
användas för beteckna samhällets åtgärder. Att investera i hälsa äratt

fråga prioritera. ekonomiska förhållandenaOavsett de böratten om
politiker och andra beslutsfattare möjlighet devälja insatserattges som
med tillgängliga effektemade bästa i folkhälso-ettresurser ger
perspektiv. Syftet med målarbetet därför främst vilkaär att ange
problem angelägna lösa och vilka strategierär mest attsom som
förutses de effektiva.mestvara

finnsdagsläget mycket kunskap olika folkhälsoproblem ochI om
olika åtgärder för lösa Komplexiteten ochdem. folkhälso-attom

arbetets tvärsektoriella karaktär emellertidställer krav på överblick och
integration kunskap från olika kunskapsområdenflera ochav
vetenskapliga discipliner. nivåPå nationell finns Socialstyrelsens
folkhälsorapporter överblick hälsoläget i Sverige.översom ger en
Folkhälsoinstitutet och andra berörda myndigheter medarbetar att,
utifrån bl.a. folkhälsorapportema, övergripande politiska prioriteringar
och framanalyser, underlag för olika hälsopolitiskata typeregna av

och Arbetet framstrategier insatser. med nationella folkhälsomålatt ta
innebär den kunskap finns hälsoläget, hälsoutvecklingenatt som om
och de bakomliggande orsakerna nyttiggöraskan och utvecklas

minst internationellaytterligare. talar förebilder för detInte gåratt att
komma vad gäller möjlighetenlängre med epidemiologiska måttatt nya
jämföra bördan på befolkningen olika hälsoproblem och förutseattav
den framtida utvecklingen. exemepl på detta den holländska såEtt är
kallade "Preventmodellen".

fram måldokument i sig minst lika viktigAtt angelägetärta ett men
leder dit och fortsätter efter det mål-är attprocessen som som

dokumentet tagits fram. Målen inspirationskall tjäna stöd och påsom
nationell, regional och lokal nivå. Måldokumentet skall vara en av
utgångspunktema i offensivt och multisektoriellt folkhälsoarbeteett
alla nivåer.

Nationella folkhälsomål särskilt uppmärksamma ochbehövs för att
minska skillnaderna i hälsa socioekonomiskamellan olika grupper,
etniska geografiska och mellan könen. arbeteområden Ettgrupper,

hälsanmed nationella mål för belysa hälsans betydelse förbör
hursamhällsutvecklingen och hälsan påverkas samhällets villkor.av

kunnaKunskapen bör i initiativ nationell, regionalolika påomsättas
och lokal nivå.
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Uppdraget

mål föruppdrag utarbeta förslag till nationellaKommitténs är att
hälsoutvecklingen och folkhälsoarbetet.

den tillgängligaUtgångspunkten i kommitténs arbete bör vara
hälsoutvecklingen finns inomkunskapen folkhälsoproblem och somom

skallvetenskapliga discipliner. Varje mål grundas påolika ett
underlag dels belyser sjukdomamas, skadomas ochvetenskapligt som

utbredning, bestämningsfaktorer och påverkbarhet, delsriskemas
möjligt, sociala andraredovisar, så långt vilka ekonomiska, och

konsekvenser målen skulle få de uppfylldes respektive inteom upp-
fylldes.

förutsättningar inom samhällssektorer, inklusiveBeslut och flertalet
påverkar folkhälsan.medborgarnas möjligheter aktivt delta, Avatt

kommittén bör efter bred där alladetta följer strävaatt ansatsen
vilkas verksamhet väsentlig betydelse församhällssektorer är av

probleminventeringen och formuleringenfolkhälsan beaktas vid av
mål.

skallunderlag till målforrnuleringsarbetet kommitténSom ävenett
genomslagskraft existerandeför och analysera vilken redanredogöra

nationell, lokal inne-för hälsan haft på regional och nivå.mål Detta
översiktlig arbetet med fram hälso-fattar bl.a genomgång att taen av

lokalt, de svenska ställnings-mål regionalt och uppföljningen av
gjorts med anledning mål hälsa för alla årtaganden WHO:ssom av

riktlinjer strategi-uppföljning Folkhälsogruppens och2000 och en av
med folkhälso-projekt de mål i samband 1991 årssattssamt som upp

Även andra mål för exempelvis inom alkohol-proposition. hälsan,
betydelse haftanalyseras med avseende vilken de förområdet, bör på

folkhälsan.
systematiskskall del underlag redovisaKommittén sitt ensom en av

betydelse för uppfyllandetmöjliga mål kan hagenomgång avav som
främja förebygga ohälsa, minskade övergripande målen folkhälsan,att

funktionsnedsättning,förhindra förtida undvikbarhälsorisker ochsamt
skall mindre antalsjuklighet död. kommitténs slutförslagoch I ett

de motivsärskilt mål tillsammans medprioriterade presenteras som
ligger bakom prioriteringarna.

betyderunderlätta beslut strategisk nivå.Målen skall primärt på Det
förskall inriktning peka angelägna områdenhälsomålen och utatt ange

avgränsade och i detalj utformadeinsatser än snävtatt angesnarare
fastställd och tidsplan.operativa insatser med budget
föreslagna skall kommittén lämna förslaganslutning till de målenI

målens inriktning börtill strategier för nå dem. Liksom vad beträffaratt
operativa. Utgångspunktenstrategierna övergripandeäven änvara mer



Bilaga 1999:137582 1 SOU

för förslagen och strategier genomförastill mål dessa skall kunnaär att
samhällsekonomin.ytterligare belasta Med dettautan att attavses

förslagen till mål och strategier bör, hänsyn tilldär så möjligt medär
de kunskaper finns kostnader och effekter olika folkhälso-omsom av
insatser, grundas på samhällsekonomisk analys visar atten som

helhetsamhällsekonomin inte förlorar på förslagen kostnad-närsom
genomföra målen strategiema.och före-Ivägs mot nyttan atterna av

kommande fall skall förslagens ekonomiska effekter föräven staten,
näringslivet, landstingen respektive kommunerna redovisas förseparat

Kommitténrespektive sektor. skall kostnadenanalyseraäven
respektive alternativa förstrategier nå mål.nyttan attav samma

sambandKommittén skall, i med förslagen, föraäven ett resone-
möjligheterna fastställa sambanden folkhälso-mellanattmang om en

insats och dess effekter på lång sikt. Därvid det viktär ävenattav
analysera olika bedömningar folkhälsoinsatshur kostnad ochav en

kort respektive lång sikt påverkar samhällets och individensnytta
benägenhet folkhälsoinsatsen.investera iatt

varje mål skall olika möjliga tidshorisonterFör för målet kannär
uppnås diskuteras. kunnaFör avvägning mellan olikaatt göra en
insatsområden behöver eventuella målkonflikter analyseras. Målkon-
flikter kan uppkomma då värderar motiven för mål olikat.ex ettman ur

befolkningens, olikaperspektiv, hela eller dent.ex utsattaur gruppers
enskilde medborgarens synvinkel.

Kommittén skall dokumentera och redovisa arbetsmetoden som
för fram de nationella hälsomålen. I detta ingåranvänts göraatt ta att

förutsättningarnagenomgång 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. I den mån kommittén använder sig modeller för attav
prognosticera framtida hälsoutvecklingenden skall dessa också
beskrivas. Dokumentationen arbetsmetoden för fram mål skallatt taav
kunna hurvägledande för successiv förnyelse de nationellaenvara av
målen för fortsattabör ske och det arbetet med fram regionala ochatt ta
lokala hälsomål.

nationella hälsomål fram skall uppföljningsbaraDe tassom vara
och gå revidera med jämna allteftersom folkhälso-mellanrumatt
utvecklingen, krmskapsläget och insatserna för folkhälsan ändras.

förKommittén skall redogöra hur skall förverkligas, följasmålen upp
och revideras. Häri ingår frågan vilka instanser skall haom som

för målen följsansvaret att upp.
erfarenhet gjorts vad andra ländersEn gäller hälsomål detär attsom

i vissa fall mellansaknas tillräcklig koppling målen och de möjligheter



BilagaSOU 1999:137 I 583

finns dem i formgenomföra policybeslut, åtgärder,attsom resurser,av
intresse skall uppmärksamhetKommittén därför särskild åtägnam.m.
hur kan förankras i olika beslutsprocesser ochmålen hur en
utvecklingsprocess leder från till handling kan stimulerasmålsom
bland medborgarna och inom alla berörda samhällssektorer.

skall beakta folkhälsan i allt utsträckningKommittén störreatt
förhållanden utanför lands Olika miljö-påverkas vårt gränser.av

luftföroreningar, ochrelaterade hälsorisker t.ex. handeln med droger
hiv/aids,spridningen smittsamma sjukdomar tbc, difteri ärav som

problemområdenpå visar behovetnågra exempel på attsom av
uppmärksammar internationella förhållanden kankommittén även som

ha betydelse för vår hälsa.
angeläget kommittén tillvaratar erfarenheter från regionaltDet är att

med fram för hälsan. Kommittén skalloch lokalt arbete målatt ta
internationella erfarenheter, från Finland,vidare beakta de exempelvis

Storbritannien, ochCanada, Irland, USA, AustralienNorge, Nya
gäller KommitténZeeland, finns vad framtagandet hälsomål.som av

del den och de metoderbör också WHOanväntsta ansatsav som av
Världsbanken i i hälsa från âroch Investera 1993.rapporten

samrådaskall med Miljöhälsoutredningen S 1995:68 iKommittén
formulering beaktade delar gäller mål. Kommittén skall vidaresom av

Kommittén hälso- sjukvårdens ochde resultat och finansieringomsom
kommer fram till vad gäller definitionenorganisation S 1992:04 av

folkhälsoarbetet och ansvarsfördelningen mellan landsting ochstat,
skall fortlöpandekommun. Kommittén samråda med statsrådsgruppen

för folkhälsa.
skall efter ha bred samverkanUtredningen såsträva att somen

folkrörelser,möjligt med aktörer inom landsting, kommun,stat,
och intresseföreningar. samverkan ingårnäringsliv, forskning dennaI

bredfortlöpande olika förslag till nationella hälsomål iprövaatt en
dialog berörda instanser.med

samtligaarbete gäller kommittédirektiven tillFör kommitténs
åtagandenkommittéer och särskilda utredare offentligaprövaattom

regionalpolitiska konsekvenserdir. redovisa1994:23, att
redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenserdir. 1992:50 samt att

dir. 1994:124.
bedrivas det slutfört i sin helhet denUtredningsarbetet skall så äratt

31 december 1998.

Socialdepartementet
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Tilläggsdirektiv till Nationella
folkhälsokommittén S 1995:14

Dir 1997:89
Beslut regeringssammanträde junivid den 1997.26

Sammanfattning tilläggsuppdragetav

Nationella folkhälsokommittén får uppdrag följaS 1995:14 i att
Världshälsoorganisationens sinaWHO arbete med revidera hälso-att
politiska mål och strategier. Nationella folkhälsokommittén skall lämna

utforrrmingensynpunkter på dessa till Socialdepartementet och,av
efter det mål och strategier har antagits medlemsländer,WHO:satt av
bidra till det sprids kännedom förstai hand den europeiskaatt om
Hälsa-för-alla-strategin till aktörema berörda samhällssektorer.inom

Bakgrund

WHO har fattat beslut revidera sin strategi "Hälsa-för-alla årattom
2000". globala strategin, för närvarande rubriceras "HälsaDen nya som
för alla för det århundradet", Världshälso-21:a planeras att antas av
församlingen vid dess i maj EventuelltGeneve i 1998. kommermöte
det då särskild hälsopolitisk deklarationäven att presenteras en
"charter". Parallellt pågår arbete med revidera WHO:s hälso-att
politiska mål för Europa.

Den globala HäIsafár-alIa-strategin

första utkast till den globala strategin den majEtt presenterades 15nya
1997 för styrelse, arbetasWHO:s begärde skulleatt textensom om.
Enligt den redovisade planeringen kommer WHO:s regional-sex
kommittéer fâ tillfälle diskutera omarbetat förslag vid sinaatt att ett
årliga under september månad. WHO:s sekretariat har ocksåmöten
påbörjat konsultationer FN-organisationermed andra och frivilliga
organisationer. WHO:s styrelse har vidare begärt medlemsländernaatt
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utformningen iskall tillfälle medverka i öppenatt texternaav enges
till den strategin planerasfram maj 1998, dåunder tiden attnyaprocess

för detta dock oklara.bli Formema är ännuantagen.

HäIsa-för-alIa-strategineuropeiskaDen

sändamed i slutet juli månadEuropakontor räknarWHO:s ettatt av
remiss. Medlems-hälsopolitisk strategi för påförslag till Europa

Vidi slutet november 1997.länderna skall lämna senastsvar av
i Istanbul den september 1997regionalkommitténs 15-19möte

ocksåden globala strateginförutom genomgångenkommer det attav
diskussion den europeiska strategin.preliminärtillfälle till avges en

vid regionalkommitténs ikunna bliplanerasDenna möteantagenatt
september 1998.

Tilläggsuppdraget

den globala strateginambitionen följafinnsWHOInom att upp
vägledning för medlemsländernassin skallregionalt, vilket i tur ge

Besluten i formellt inte bindande förWHOnationella hälsoprogram. är
folkhälsostrategisärskilt europeisk kanmedlemsländerna, enmen

europeiskabetydelse såväl för samarbetet inom denfåkomma att
inriktningför enskilda länders övergripandeWHO-regionen, avsom

folkhälsoarbetet.
Social-skall därför, i samarbete medNationella folkhälsokommittén

utarbetandetFolkhälsoinstitutet, följa förochstyrelsen avprocessen
globalaHälsa-för-alla-strategi och anknytning till dendessWHO:s nya

strategin.
och organisationerna kommersvenska myndigheternaberördaDe

Social-tillfälle synpunkter tilllämnaunder attattprocessen ges
för relationerna med WHO.samordningsansvarhardepartementet, som

lämnarfolkhälsokommitténangeläget NationellasärskiltDet är att
medlems-i olika skeden därSocialdepartementet desynpunkter till
Hälsa-för-utformningen dentillfälle påverkaländerna att nyaavges

alla-strategin.
medlemsländ-Hälsa-för-alla-süategier har antagitsWHO:sNär av

förfolkhälsokommittén, inom sittNationellaskall upp-ramenerna
bland aktörernasprida kännedom dessabidra tilldrag, vidare att om
informationsamhällssektorema. Härvid skallberördainom de om

strategi för företräde.hälsopolitiska EuropaWHO:s ges
Socialdepartementet
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sammansättning Nationellaav

folkhälsokommittén

Ordförande

f.d. förbundsordförande,Margareta fr.o.m.Persson, 1996-12-09

Ledamöter

Förordnade fr.o.m. 1997-03-24 inte annatom anges:
Börjesson mp, trañkteknikerAgneta

Leif Carlson m, riksdagsledamot
Cecilia Carpelan fp, utredningssekreterare

överläkareEva Larmerö kd,
Weinehall distriktsläkareLars c,

ÅgrenGunnar 1999-10-01,v, gruppledaret.o.m.
ÖhmanConny s, riksdagsledamot

Sakkunniga

Förordnade fr.o.m. 1997-03-24 inte sägs:annatom
Ann-Christine Centerstig, programsekreterare, 1998-07-01t.o.m.
Douglas Skalin, sektionschef, fr.o.m. 1998-07-01

generaldirektör,Agneta Dreber, 1999-11-01t.o.m.
Ågren, generaldirektör, fr.o.m.Gunnar 1999-11-01

Sam Miller, utredningssekreterare, 1998-08-10t.o.m.
Kerstin Blom-Bokliden, miljö-och hälsoutredare, fr.o.m. 1998-08-10
Maria Enggren, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-03-01

Örtendahl,Claes generaldirektör, 1998-06-01t.o.m.
fr.o.m.Måns Rosén, professor, 1998-06-01
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Experter

Förordnade fr.o.m. 1997-04-23 inte sägs:annatom
Finn Diderichsen, professor
Kerstin Hildingsson, ombudsman
Pelle Johansson, utredningskonsulent
Gunnel f.d. riksdagsledamot,Jonäng, 1999-10-01t.o.m.
Olof Björlin, utredningssekreterare, fr.o.m. 1999-10-01
Carin Lyckéus, utredare
Carina Nilsson, utredare
Helena Kivisaari, ombudsman, fr.o.m. 1997-04-25
Christer Hogstedt, professor, fr.o.m. 1997-08-15
Olle undervisningsråd,Norgren, fr.o.m. 1997-08-15 t.o.m.1999-1 l-Ol
Britt-Inger Stoltz, undervisningsråd, fr.o.m. 1999-11-01

Theorell,Töres professor, fr.o.m. 1997-08-15
Claes Tingvall, trañksäkerhetsdirektör, fr.o.m. 1997-08-15 t.o.m.

1998-06-01
Kjell Nilsson, folkhälsodirektör, fr.o.m. 1997-10-24
Leif Svanström, professor, fr.o.m. 1997-10-24

Huvudsekreterare

Karlsson, f.d.Tore generalsekreterare, huvudsekreterare
fr.o.m 1998-04-01 1999-09-30t.o.m.

Bernt Lundgren, utredare, huvudsekreterare fr.o.m. 1999-10-01

Sekreterare

Lundgren, fr.o.mBernt utredare, 1997-03-01 1999-09-30t.o.m.
Östlin,Piroska dr i medicinsk fr.o.m.vetenskap, 1997-05-12

1999-09-30t.o.m.
Lillemor Cedergren, utredningssekreterare, fr.o.m. 1999-05-17
Ulrika Carlström-Nordkvist, utredningssekreterare, fr.o.m. 1998-06-08

1999-06-30t.o.m.
Sandström,Lena utredningssekreterare, fr.o.m. 1999-10-01
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biträtt sekretariatet vidPersoner som

detta betänkandeutarbetande av

utländskastabschef, avsnitt Några aktuella1.3,Bosse Pettersson,
folkhälsostrategier

professor, kapitel Etiska utgångspunkter ochDiderichsen,Firm
strategier ochprioriteringskriterier och kapitel Vision, övergripande

för bättre och jämlik hälsahälsopolitiska mål en

Östergren, avsnitt Socialt kapital och sociala rela-Per-Olof docent, 5.2,
tioner

enhetschef, avsnitt Inomhusmiljö och avsnitt 6.3,Martin Eriksson, 6.2,
miljöYttre

föravsnitt Grönområdens betydelsePatrik Grahn, docent, 7.2,
rekreation

Åke avsnitt ochprofessor, 8.2, MatBruce, matvanor

professor, avsnitt Fysisk aktivitet8.3,Engström,Lars-Magnus

avdelningsdirektör, avsnitt Tobak9.2,Paul Nordgren,

Alkohol, avsnittutredningschef, avsnitt 9.4,Gerdman, 9.3,Peter
avsnitt LäkemedelsberoendeNarkotika och 9.5,

doktorandfolkhälsokoordinator i Region SkåneKarlsson,Kent samt
avsnittför psykologi vid Lunds universitet, 10.2,vid Institutionen

Psykisk hälsa

SkadorLothar Schelp, docent, avsnitt 10.3,

avsnitt HudcancerHenrik Ullén, docent, 10.4,
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Katarina Hjördisdotter, journalist, avsnitt 10.5, Allergier

Gunilla Rådö, avdelningsdirektör, avsnitt 10.6, sexuelltPrevention av
överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter

Sven Bremberg, docent, avsnitt och11.2, ungdomBarn

Öhrling,Susanne avdelningsdirektör, avsnitt 11.4, Invandrare

Lena Svanberg, redaktör, bilaga Sammanfattning remissyttrandenav

Regina Wintzer, avdelningsdirektör, bilaga Nationella utredningar
och initiativ berör folkhälsofrâgomasom
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arbetsgrupperMedverkande i

ArbetslivsfaktorerArbetsgruppen
EnochsonOrdförande: Pia

ÖstlinSekreterare: Piroska
TheorellCarina Nilsson,Hogstedt, TöresLedamöter: Christer

Ekonomisk trygghetArbetsgruppen
Siv HelmerOrdförande:

LundgrenSelweterare: Bernt
Staffan Marklund, Mårten PalmeDiderichsen,Ledamöter: Finn

för Sociala relationerArbetsgruppen
Marita SvenssonOrdförande:

ÖstlinSekreterare: Piroska
Starrin,Karl-Olov Amstberg, Olle Lundberg, Per-Ledamöter: Bengt

ÖstergrenOlof

MiljöfaktorerArbetsgruppen
Elisabeth SöderströmOrdförande:

NordkvistUlrika CarlströmSekreterare:
Eriksson, Patrik Grahn, Lillemor GöranMartin Lewan,Ledamöter:

Pershagen

Levnadsvanor 1Arbetsgruppen -
läkemedeltobak, narkotika ochmissbruk alkohol,om av

LindbergOrdförande: Jakob
ÖstlinSekreterare: Piroska

Leifman,Nordgren, Håkan ArnePaulLedamöter: Bertil HansonS
Melander
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Arbetsgruppen Levnadsvanor 2 -
och fysisk aktivitet, kulturmat och frihet,matvanor, solvanorom

Ordförande: Carin Lyckéus
Sekreterare: Ulrika Carlström Nordkvist

ÅkeLedamöter: Bruce, Lars Olov Bygren, Björn Ekblom, Christina
Fjellström, Henrik Ullén

Arbetsgruppen Psykisk hälsa
Ordförande: JacobssonLars

KarlssonSekreterare: Kent
Ledamöter: Marianne Cederblad, Hans Kihlström, Kristoffer Konarski

Arbetsgruppen Barn och Ungdom
Ordförande: Sven-Olov Edvinsson
Sekreterare: Ulrika Carlström Nordkvist
Ledamöter: Sven Bremberg, Curt Hagquist, Per Nilsson, Annika
Strandell

ÄldreArbetsgruppen
Ordförande: Lars Wettergren
Sekreterare: Bernt Lundgren
Ledamöter: Lars Andersson, Ingalill Rahm-Hallberg, Gunnar
Wennström, WinbladBengt

Arbetsgruppen Folkhälsa och integration
Ordförande: Iréne Lindén

ÖhrlingSekreterare: Susanne
Ledamöter: Solvig Ekblad, Helena Kivisaari, Maria Roselius

Arbetsgruppen Hälso- och sjukvården
Ordförande: WeinehallLars
Sekreterare: Lillemor Cedergren
Ledamöter: Margareta Albinsson, Lars Himmelman, Margareta
Kristensson, Bosse Pettersson, Douglas Skalin, Ingrid Ström

Expertgruppen för ekonomisk analys folkhälsoinsatserav
Ordförande: Måns Rosén
Sekreterare: LundgrenBernt
Ledamöter: Kristina Burström, Ulf G Gerdtham, Andréas Hagnell,
Lars Lindholm, Carl-Hampus Lyttkens, Richard Murray, Anders
Norlund, Birgitta Olsson, Edward Palmer, Bosse Pettersson, Douglas
Skalin, Gun Sundberg
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med Folkhälsoinstitutet:fram samverkantagits iTvå harrapporter

SkadorArbetsgruppen
SchelpLotharAnsvarig:

AllergierArbetsgruppen
Sävenstrand-RâdöIngerAnsvarig:
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debattskrifterochUnderlagsrapporter

Underlagsrapporter

1Arbetslivsfaktorer, rapport nr
ArbetslivsfaktorerarbetsgruppenfrånRapport

och hälsa, 2Ekonomisk försörjning rapport nr
trygghetEkonomiskarbetsgruppenfrånRapport

3Fattigdom Sverige,i rapport nr
Ekonomisk trygghetarbetsgruppenfrånRapport

4Sociala relationer, rapport nr
Sociala relationerarbetsgruppenfrånRapport

5Aliljofaktorer, rapport nr
Milj öfaktorerfrån arbetsgruppenRapport

fritid,kultur ochaktivitet,och üsiskLevnadsvanor 2 Mat matvanor,-
6solvanor, rapport nr

Levnadsvanor 2från arbetsgruppenRapport

läkemedelsberoende,narkotika,alkohol ochTobak,Levnadsvanor 1 -
7rapport nr

Levnadsvanor 1arbetsgruppenfrånRapport

8Skador, rapport nr
SkadorarbetsgruppenfrånRapport

9Allergier, rapport nr
Allergierfrån arbetsgruppenRapport

10hälsa,Psykisk rapport nr
Psykisk hälsaarbetsgruppenfrånRapport
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Barn och ungdom, 11rapport nr
Rapport från arbetsgruppen Barn och ungdom

Äldre, 12rapport nr
.ÄldrefrågorRapport från arbetsgruppen

Folkhälsa och integration, 13rapport nr
Rapport från arbetsgruppen Folkhälsa och integration

Behov, utbud och utveckling avseende akademisk folkhälsoutbildning i
Sverige, 14rapport nr
Rapport utarbetad Bengt Wranmerav

Debattskrifter

En god hälsa socialt privilegiumett-
Debattinlägg Olle Lundberg, Pernilla Ström och Göran Greiderav

illitsbristsjukdomarT eller verklighetmyt-
Debattinlägg Edgar Borgenhammar och Robert Olinav

obakenT -folkhälsans fiendestörsta
Debattinlägg Göran Boêthius, Paul Nordgren, Måns Rosén ochav
Bengt Haglund

Gammal och fisk äldres hälsaom-
Debattinlägg David Gaunt, Lars Andersson, Lise-Lotte Risöav
Bergerlind, Gerdt Sundström och Tullia Sydowvon

Arv och miljö hur påverkas hälsan-
Debattinlägg Marianne Rasmuson och Denny Vågeröav

Svensk alkoholpolitik välmotiverad eller förlegad-
Debattinlägg ÅgrenLeif Carlson, Gunnar och Sven Andréassonav

Sjuk eller fisk själeni psykiskpå ohälsaom synen-
Debattinlägg Roger Qvarsell, Yvonne Forsell, Lars Grip, Töresav
Theorell och Danuta Wasserrnan
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remissyttrandenSammanfattning överav

folkhälsokommitténsNationella
må bättreSverigeskallbetänkande Hur -

folkhälsomålnationellaförsta motsteget
1998:43sou

synpunkterAllmänna

understryksfolkhälsokommitténs uppdragNationellafördirektivenI
samhälls-allabred därefterbörkommittén sträva ansatsdet att en

folkhälsan,förväsentlig betydelseverksamhetvilkassektorer är av
mål. Kom-formuleringenochprobleminventeringenvidbeaktas av

inomaktörermedsamverkanbredefterskall ocksåmittén sträva en
ochforskningnäringsliv,folkrörelser,kommuner,landsting,stat,

direktiven,det iframhållsingår,samverkandennaintresseföreningar. I
bredhälsomål inationellatillförslagolikafortlöpande pröva enatt

sändedialogdennaled iSomberörda instanser.med ettdialog
instanser509remiss tillbetänkande påförstaregi sittikommittén egen

har213 svarat.varav
angivnasvarande instanserantalmedföljandeRemissinstansema är

högskolorochuniversitet7myndigheter, 113335inom parentes:
22länsstyrelser, 233utbildning, 3folkhälsovetenskapligmed

Svenskakommunförbund ochLandstingsförbundet, 47ochlandsting
arbetsgivarorganisationer,13kommuner,34kommunförbundet, 51

yrkes-ochorganisationerfackliga24 16bostadsintressenter,25
4drogområdet, 83ochalkoholorganisationer inom18 8föreningar,

bildnings-3ungdom, 12ochområdet Baminomorganisationer
inomorganisationer6handikapporganisationer, 1018förbund, 61

SIOS,1invandrarorganisationer34och Motion,Idrottområdet -
1431i Sverige,invandrarorganisationerförsamarbetsorgan

3kvinnoorganisationer, 58kostområdet, 52inomorganisationer
tobaksornrådet,inomorganisationer914pensionärsorganisationer,

förorganisation1upplysning, 1sexuellförorganisationl 1
lokalt ochförorganisationer/nätverk16 8likaberättigande,sexuellt
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regionalt folkhälsoarbete, 2 2 skuggrupper i kommittéarbetet, 7 5
övriga. Därutöver inkom 11 från instanser inte fått remiss,svar som
däribland Jägarförbundet och Föreningen Svensk företagshälsovård.

Denna redovisning fram yttranden itar strategiska frågor av
betydelse for Nationella folkhälsokommitténs fortsatta arbete. Kom-
mittén fär överlag beröm för god analys och betänkandet karak-en
teriseras omfattande, imponerande, mångfacetterat, gediget,som am-
bitiöst, krafcñlllt och välskrivet.

Kommittén har lyckats i sin ambition med denna remiss, att
livaktigstimulera till diskussion. Många framhålleren attsvar

betänkandet god grund införutgör det fortsatta arbetet med natio-en
nella folkhälsomål och strategier. Socialstyrelsen och många andra ser
kapitel 3-7 lärobok i folkhälsoktmskap förtjänarsom en storsom en
läsekrets. Landstinget Gävleborgi betänkandet också kanattanser
tjäna inspiration för det folkhälsoarbete sker i landet ochsom utesom

inte i på kommitténsavstannar väntan slutbetänkande. Folk-som
hälsorådet Oxelösund saknari konkret formulerade mål och ser
betänkandet uppslagsverk medett lägesbeskrivningmer som överen
dagssituationen. Kooperativa Förbundet KF folkrörelsersattanser
och andra organisationers insatser beskrivs marginellt detytterst när
gäller folkhälsopolitikens historia och nuläge. KF finner detta oroande
eftersom betänkandet skall inriktningen och for detange ramen
fortsatta arbetet med utarbeta förslag tillatt nationella mål för
hälsoutvecklingen och folkhälsoarbetet. framtidaDe nationella målen
bör enligt KF inte huvudsakligen beskrivning vadstyras av en av som
pågår inom den offentliga sektorn, då det kan befästa medsynsätt
människor passiva vårdtagare.som

För Kommunalarbetareförbundet arbetslivets totalaär villkor en
primär fråga i folkhälsoarbetet måste i forsättas centrumsom
utredningens fortsatta arbete. Medicinska forskningsrådet saknar ett
medicinskt forskningsperspektiv och frågar kommuner, landstingom
och statliga myndigheter kompetentaär hälso- och sjukvårdenänmer

det gäller åstadkommanär livsstilsförändringaratt leder till bättresom
hälsa, något de tycker hävdas i betänkandet. Medicinska forsknings-
rådet anför: Den medicinska sakkunskapen måste tillvaratas om man
vill få till stånd den konkreta och livaktiga debatt folkhälsoarbeteom

kommittén .önssom
ÖstergötlandLandstinget i påpekar begreppet folkhälsoarbeteatt i

betänkandet i huvudsak för arbete utanför denreserverats traditionella
sjukvården. Det kan intrycket sjukvårdens roll inom folkhälso-attge
arbetet nedvärderas. Genom starkare betona hälsanatt mål inomsom
hälso- och sjukvården kan vården bättre tidigare bidraän till folk-
hälsan. Hälso- och sjukvårdens roll skall inte nedvärderas, men
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Läkar-Sverigesuppvärderas.insatsersektorersandraskalldäremot
ytterlighetersjukdom, intehälsa ochbegreppenskiljer påförbund som

kommitténmedandimensioner, närolikatvåskalapå utan somsamma
betänkandetenligthälsoutvecklingennegativadengällerdet mötaatt

vadoklartmycketdärmedblirDetsjukdomsbegreppet.återfaller
Läkarförbundet.ohälsa,ochhälsamed menarmenassom

områdenfokusering på ärbättreönskarMitthögskolan somen
kommittén böroch tainsatseromedelbara attlämpade för menar
studiervetenskapliga änvälgiordastödjatill och/ellerinitiativ snarare

filosofiskafolkhälsoprojekt. ochHälsouniversitetetfullskaligainitiera
oklarhet ifinnsdetLinköpings universitetvid attfakulteten enmenar

Sjukdoms-folkhälsoarbete.defmitionemabeträffandebetänkandet av
individ-såvälske påuniversitetetenligtarbete kanförebyggande som

ochsjukvårdenochhälso-bådegenomförasochbefolkningsnivå av
förbehålletarbetehälsofrämjandeinteAnalogtlokalsamhället. ärinom

sjukvården.ochhälso-ocksågenomföraskanlokalsamhället utan av
hälso-arbetaoch börkannämligenDet är somarenaen --

med utred-i enlighetborde hahälsapåMått presenteratsfrämjande."
ohälsotermerallmännai deenbartoch intehälsobegreppningens som

Vidareuniversitetet.fånga uppkanlevnadsnivåundersökningen anser
hosenbart,intesjukdomskonsekvenseruniversitetetframhåller att som

ocksådödfunktionsnedsättning ochfråga utankommittén, är omen
Stockholms LänKommunförbundethälsa.egenupplevdeffekter av

folkhälsa, dvs.bättremåletövergripande ettdet ärvillKSL veta om
folkhälsa.jämlikareellereffektivitetsmål,renodlat

i fort-uppmärksamhetpåmed kravoftakompletterasBeröm mer
finnsdettaområde. Utöverinstansenssvarandedenpå egetsättningen

remiss-mellanuppfattningaravvikandedet inga avstörre grupper
instanser.

detinförUtgångspunkterkapitel 8påSynpunkter
folkhälsomålnationellamedarbetetfortsatta

detinförsynpunkterha remissinstansemaskommitténvillekapitel 8I
och strategier.folkhälsomålnationellamedarbetetfortsatta

del-aktivaindividernasframhålls viktenhållFrån många egnaav
hälsomålennationelladeochhälsofrämjandei atttagande processen

baseradeåtgärder,konkretaregional nivå därochlokalpåtillämpasbör
praktiskttillvisionerochvidtas omsättaskanförutsättningar,lokalapå
upplevsintestrategiemanationelladeviktigthandlande. Det attanses

accepterandefolkligtbedrivas. Ettskallarbetetför hurdirektiv avsom
oundvikligtfrämjas.bör Somlivsstilsförändringarpositivastöd föroch
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beskrivs åtgärder alkoholkonsumtionatt ochmot tobaksbruk kan
innebära konflikter med människors upplevelse personlig integritetav
och Vidare folkhälsopolitislcteget motiveradeattansvar. anges sam-
hällsåtgärder fåmåste tid genomföra. Någon ifrågasätterta att om man
skall formulera nationella mål överhuvudtaget. Förankringen kanske
skulle bli bättre kommittén redovisade mall landsting, kom-om en som

och myndigheter fick specificera Många sigmuner över attoroar
utpekandet vissa beteenden eller personliga egenskaper ohälso-av som

exempelvis invandrarstatus, ensamstående förälder kan inne-samma
bära ytterligare stigmatisering motverkar intentionerna. Kom-en som
mitténs bedömning det behövs vetenskapligtatt underlag förett
folkhälsoarbete uppskattas många. Det önskvärt aktörema iattav anses
folkhälsoarbetet stärker samarbetet med universitet och högskolor.
Några tillägger behovet bättre klmskapsunderlagatt betydligtärav

vad kommittén antyder.större än
Genomgående uppskattas från kommitténsynsättet ökadeatt

kostnader inom samhällssektor kan finansieradeen attanses genom en
motsvarande minskning kostnader iuppstår samhälls-av en arman
sektor. Som nödvändigt för folkhälsopolitikens trovärdighet på regional
och lokal nivå föreslås samlad beslutskrañ i form folkhälso-en av en
minister. Nationella mål näringslivet kan uppfatta relevantasom som
och uppfordrande efterfrågas också. Det breda medangreppssättet
fokus på många samhällssektorer medför enligt kommittén detatt är
svårt lägga fram detaljerade förslagatt hela fältet. kommitténöver Att
tills vidare lämnar vilkaöppet avgränsningama kommer bli,att tros
kunna medföra svårigheter få fram uppföljningsbaraatt mål, som

kravet på samhällsekonomisktmotsvarar försvarbara folkhälsoinsatser.
anförsDet därför kommittén bör avgränsningaratt göra i förhållande

till uppdraget redan i detta inledande skede och denna avgränsningatt
diskuteras och motiveras. Det finns de framhåller erfarenheterattsom

redan finns arbeta med nationella målatt och strategier bordesom av
ha fylligareägnats analys.en

Det påpekas vid samtliga tillfällen underatt 1980- och l990-talen,
regering och riksdag samlat har behandlat folkhälsofrågoma,som mer

har betydelsen verka för minskade socialaatt skillnader i hälsaav
betonats, medan under tidsperiod sociala skillnader i hälsa ökat.samma
Det viktig del kommitténs uppdrag utvecklases som en attav
verkningsfulla strategier i enlighet med målen. Vissa remissinstanser

delar betänkandetatt stora påtagligtär teoretiska medan andraanser av
instanser saknar övergripande, teoretisk diskussion omkring mål-en
frågor och styr-modeller.
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folkhälso-strategiema förochmålenuppfattning ärallmänEn att
mål-kortsiktiga. Attochotydligasvävande,bli alltförfårintearbetet

proccssmålochhälsomålblandningmedutformasdiskussionema aven
nationellaundranfinnsoöverskådligt. Detlitenågra omensomser

skallellerfolkhälsoarbeteflersektorielltgällerfolkhälsomål bara ett
WHO:sAnvändningensjukvårdssystemet.förocksåledstjärnor avvara
tyda påsjukdomskonsekvenserhälsa ochbeskrivamodell för ansesatt

ochhela hälso-Omhälsobegrepp.brettanvändavillkommittén ettatt
behovs-ochbefolkningsinriktatskallsjukvården ettgenomsyras av

kräversigkommittén uppgift framförtänkande, har storbaserat somen
finnsMeningendiskussion.ochfullständig analysochdjupare meren

bakgrundenbartfattaskunnamåsteockså motbeslutpolitiska avatt
huvud-kommitténocksåfrågas attideologi. Detochvisioner anserom

nationellamednågotharverksamhet inte görasjukvårdens attdelen av
folkhälsomål

ekonomiskaefterfrågan,frånperspektivvårdensFörflyttningen av
befolkningsbaseradeomfattatillserviceeffektivitet ävenoch attmål

inteOmnågra.forum,i någotdiskuterasbehovsmål bör anser
sigskall dådet,folkhälsokommittén tagörNationella an upp-vem

vi harstatistikforsörjningoch deninformationssystemgiften De
epidemio-regionaladenochFolkhälsofrågomautvecklas.behöver

verksamhetsamhällsmedicinskalandstingensbevakningen,logiska som
förbigående. Detbara ikommitténberörför,regel ansesansvararsom

bredavid sinfastområde och stårbevakar dettakommitténviktigt att
direktiven.tillämpningtolkning ochsamhällsekonomiska av

utgångs-i sinakommitténredovisasuppfattning är attEn som
faktorerförskyddstalochlistarmycketalltförpunkter somanger

vissapåbakvänt synsättohälsa. Detskapar ettär, somman,menar
tvingasVistrategier.långsiktigaskapavi inte kanområden gör att oss

i stället.kortsiktiga arbeteti detoch lagalappaatt
orsakskedjorpåvisaviktigtdetsynpunkterKommunala attär äratt

folk-fonnuleras,hälsomålen attmikro-makronivåsambandet näroch
deochsamhälletinivåer attallamåstehälsostrategiema genomsyra

helhetsperspektiv.in ibörfolkhälsomålen ettsättasnationella
skydds-viktigatvårelationersocialaochsysselsättning ärMeningsfull

analysera.ochlyfta framkraftigt börkommitténfaktorer som
formerolikavärderakraft påläggaocksåbör attKommittén storner

in.ochklass vägsperspektivhälsa därmätning ävenför genussomav
faktorerpsykologiskaochsocialakulturella,inkommittén forEftersom

hälsa. Detvid mätninginkunnadessamåstediskussionen vägasi av
tydligarepåbetonasbörmiljöhälsa och ettmellansambandetviktiga

sätt.
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Arbetslivets utformning viktig hälsoperspektiv;är i inte delaett att
befolkningen i olika kategorier insatsermed kategori.upp Bättreper

förutsättningar, kortare arbetstid för människorna i arbetslivet ochsom
fler sysselsatta, kan frigöra Mindre tänkande i kategorierresurser. -

pensionärer, arbetslösa, rökaret.ex. vidare perspektiv.ett Sam-ger-
tidigt påpekas det från flera håll människor med funktionshinderatt är

har kommit i skymundan i betänkandet.en grupp som
Hälsopolitik väsentlig del välfärdspolitiken och kom-ses som en av

sig själva de viktigaste aktörerna i den lokalamunerna ser som
välfärdspolitiken och folkhälsoarbeteatt måste bedrivas imenar
människors närmiljö.

Det finns tankar många dem, föddaatt är årom änav som senare
1960 måste få bättre kunskap hur de hand sig själva förtaren om om

det skall bli hållbar situationatt för framtiden. erfarenhetEnen är att
de och de svenskarna belastar hälso- och sjukvården medunga nya
småsaker de hade kunnat klara själva med lite kunskap/insikt.som Det

därför dagsär göra satsningatt på egenvården.stor lyckosamtEtten
folkhälsoarbete kräver befolkningen i sinaatt liv.tar tag Denegna
ojämlika hälsan vill många ska få stark framtoning både i socialaen
och medicinska Kriterier och vägledningtermer. till hjälp formuleraatt
detaljerade mål utifrån exempelvis jämlikhetsperspektivet efterlyses.

Betydelsen få folkhälsofrågomaatt på den politiska dag-av upp
ordningen många bör analyseras. Frågan ställs hur förankraranser man
folkhälsoarbetet i den ordinarie verksamheten och hur ökarman
kunskapsutbytet Ökademellan sektorerna insatser inom primärvård
och skola kunna rejälsägs samhällsekonomisk vinstge en genom
sänkta kostnader hos försäkringskassa och socialtjänst kan i dagmen
inte genomföras på grund den sektoriserade offentliga verk-av
samheten.

Förutsättningarna för nå positiva effekter i folkhälsoarbetetatt anses
fråga utvecklande metoder tillförandevara än ellermer en om av om

ñigörande ekonomiska En positiv inställning till centralaav resurser.
mål dominerar det finns också farhåga centrala mål kanattmen en
övergå i konkreta centralistiska direktiv, slukar och kräversom resurser
skattehöjningar eller nedskärningar inom andra prioriterade områden.
En synpunkt centralt folkhälsoarbete,är samlatatt under huvudman,en
borde fokusera på de hälsoriskema, rökningstora och narkotika-som
missbruk, och förebyggande arbete kopplasatt till verksamheter och
sektorer naturligt kommer i kontakt med märmiskor, social-som t.ex.
tjänst och skola.

Det konstateras på något håll kommittén valt traditionellatt en
fokusering på risk- och sjukdomsperspektivett och moderntatt ett
folkhälsoarbete måste bestå både hälsofrämjande ochav en en



Bilaga 6 603SOU 1999:137

hälsofrämjande delen.på dendel, med betoningsjukdomsförebyggande
olikamellani ohälsaskillnadernadeönskanfinnsDet att storaomen

samhällsutvecklingochminskasskallsociala att som gerengrupper
finns ocksåfrämjas.skall Detvalhälsosammamöjlighetfler göraatt

folkhälsandet betyder förbelysning vadvidare attförintresseett av
och hardelaktighetkan kännamänniskororganiserat såsamhället attär

livssituation.påverka sinmöjlighet att

kapitel ochHälsopolitiska målpå 9Synpunkter
underlag förexempelnågrastrategier ensom-

idédebatt.

exempel förlyfta framhar valtkommitténområden attDe ensomsom
kommitténslovordarmångaväl valda ochallmäntidédebatt anses

hälsomålbör vilkaförstframhåller dockattityd. Några att manöppna
lämpadebäststrategierdärefter deochdiskuteras äri fokussätter som

lista medkommitténsförriskenpekas påmål.dessa Detför attnåatt
alkohol,tobak ochnätverk,socialaohälsosamområdenviktiga stress,
skador,ochhälsa, allergierpsykiskaktivitet,fysiskochdroger, mat

bam,jämlikhetsstrategier,hälsopolitiskaboendet,arbetsplatsen,
val,gjortredan attäldre kommer trotsochungdom ettatt ses som

fårförslagen inteunderstrykerbedömningsini attkommittén egen
ocksåförekommerställning. Dettagitkommitténuppfattas attsom

folkhälsomål kannationellautpekande förvarningar snävaettatt avom
intresseaktöremasinnebäradet kaneftersomkontraproduktivt, attvara

folkhälsofrâgor.från andra viktigaomfokuserasoch resurser
modell ochtydligochmedvetenhållfrån någotefterlysesDet en

balansen mellanhurochprioriterasväljs ochmålhurstrategi för ut
Livsstilsfaktoremautvecklas.hälsomålochprocessmålmål,visionära

därförfolkhälsan. Manförviktigast attinstansnågon menarsomses av
vadsammanhang:livsñlosofisktvidareidiskuterasdessa måste ett

erbjuds oss Detmöjlighetermed och vilkalivmänniskor vårafyller vi
enbartsjukvårdenochhälso-inteviktigtframhålls också att sersom

på desocialtjänstenmedicinska ochpå debaseratsitt folkhälsoansvar
lösningen påförförståelsedet skapas attsociala faktorerna attutan

socialaochmedicinskadefåkanhurberor påproblemet man
samverka.faktorerna att

förtydligas såstrategier börochperspektivåsikterfinnsDet attom
folkhälsomålen.nationellahelhetsbild defådet blir lättare attatt aven

jämlikhetsstrategiemahälsopolitiskahåll defleraframhålls frånDet att
deti samtliga. Somingåområde mestskallinte utanegetettvara

faktorerdeoch lyfta framfriskafrån detutgåframhållsnaturliga att
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påverkar vår hälsa positivt, inte framlyfta psykisk ohälsa talasom utan
psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande och kalla Ohälsosamom

Åtgärdsprogramför Stress. för förbättrastress den psykosocialaatt
hälsan eñerlyses. Kulturlivet och organisationerna bör kunna bidra med
insatser i form aktiviteter och medmänsklighet.av

Som tillägg till kommitténs lista på prioriterade områden framhålls
miljön, skolan, ohälsoområden hjärt- och kärlsjukdomar,som cancer,
diabetes, tandhälsan, den sexuella och reproduktiva hälsan, hiv/STD,
oönskade graviditeter och de utsatta hälsa.gruppemas" Vidare
framhålls folkhälsoinsatser för såväl psykiskt fysiskt funktions-som
hindrade, ekonomisk läkemedel, narkotika och drogerstress, efterlyses

många, miljö och hälsa, utanförskap invandrares ochav ex.-
flyktingars hälsa och arbetslöshet, några kommunersom av ses som-
det folkhälsoproblemet.största Hälsoeffekter arbetstidsförkortning,av
stadsmiljöns betydelse för hälsan på och jämlikhets-gott ont samt
strategier, kvinnors hälsa och integrationsfrågor bör lyftas fram och
tydliggöras. Under området önskas det uppmärksamhet påmat
livsmedelsförsörjningen och dess konsekvenser för miljön och på
matallergier. Självmord den vanligaste dödsorsaken bland mellanmän
15-44 börår särskilt analyseras. Både den fysiska och den sociala
boendemiljön bör beaktas, inte bara den sociala delen. Samtidigt med
dessa förslag till målområden finns det önskemålnya om en
begränsning antalet målområden.av

Synpunkter på Kapitel VårtlO fortsatta arbete

Förslaget fortsatt publicering debattskrifter tacksamttasom emot.av
hittillsDe publicerade skrifterna med deras intressanta uppläggning i

form dialog har varit värdefulla. finnsDet önskemål nästaav attom
betänkande kring preliminära hälsomål kortfattadi ochutges en mera
lättläst utgåva vilket underlättar brett remissarbete. Det föreslåsett
också kommittén skulle ha hemsida påatt Internet. Några skulleen

delta i arbetsseminariergärna eller liknande med politiker från
landsting och kommuner. Det värdefullt föraär dialogett sätt att
mellan kommittén och huvudmände har eller kommer ha störstattsom

för det lokala folkhälsoarbetet.ansvar
Det finns de saknar metoder för utvärdering. Dessa börsom vara

fastställda från början för resultaten skall bli trovärdiga. Stats-att
kontoret det fortsatta arbetet bör inriktas påatt begränsatettanser mer
antal målområden de 13 kommitténän lyfter fram. Vidare börsom
kommittén utforma tydliga nationella mål med tillhörande handlings-
planer läggs fast riksdag och regering. Länsstyrelser, kommunersom av
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medkompletteraböroch andra aktörer attutrymmeges
fram-Statskontoretgenomförandestrategier.mål ochregionala/lokala

forutgångspunkttillmål bör kunnakommitténs atthåller vidare tasatt
folkhälsoornrådet. Inteinomresursfördelningenochöver ansvars-se

otydlighetemaStatskontoretenligtregional nivå storaminst pâ syns
klarasbehovoch i ut.att

nivånationelltydliga beslut påuppfattningallmänDet att utanär en
särskildför alla medgod hälsamåletövergripande enrörande det

folk-det lokalahälsa saknariskillnadernaminskabetoning på att
omfördelningochprioriteringlegitimitet förhälsoarbetet resurser.av
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initiativochutredningarNationella som

folkhälsofrågornaberör

Inledning

ochutredningarnationellaavslutats fleranyligenharellerDet pågår
dessafolkhälsoområdet. Vissaanknytning tillmedinitiativandra av

ochfor folkhälsofrågornabetydelsedirektinitiativ harochutredningar
inomdrogområdet,alkohol- ochoch insatser påstrategiergäller
bety-indirektområdenAndra berörmil. områden.nutrition, storav

forsatsningarskola ocharbetsliv,folkhälsanpåverkadelse för att som
i storstadsområdena.segregationminskaatt m.m.

departements-utredningar ochoffentligaredovisasbilaganI
ochmyndigheterregeringsuppdrag tillpropositioner, någraskrivelser,

antaltillMaterialetmyndighetsinitiativ är avgränsat ettaktuella m.m.
Redovis-under åren 1998-99.lagts framhardokumentviktiga som

ochövergripanderubriker:följandeförinomningen sker ramen
vardagsarenor,samhällssektorer ochmålgrupper,dokument,generella

styrning.organisation ochriktade insatser samt

Övergripande generella dokumentoch

Alla sektorer

2000-taletför allahälsa påHälsa 21WHOxs -

Hälsa-förena-fastställde år 1984WHOEuroparegionen enav
1998mål. septemberhälsopolitiska Imed 38strategi för regionen an-
Strateginstrategi, Hälsa 21.förnyadmedlemsländerna i Europatog en

mål. kap.omfattar Se21
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Aliljöbalken

Riksdagen beslutade år 1998 miljöbalk SFS 1998:808. Enligtom en
bestämmelserna i miljöbalken skall denna tillämpas så människorsatt
hälsa och miljön skyddas skador och olägenheter dessamot oavsett om
orsakas föroreningar eller påverkan. När det gäller skydd motav annan
ohälsa och olycksfall i arbetet och skydd i övrigt huvudsakligensom
gäller arbetsmiljön tillämpas inte bestämmelserna i miljöbalken. Istället
tillämpas arbetsmiljölagen l977:l 160.

Nationella miljömål

Regeringen redovisade i proposition l997/98:145 förslag till svenska
miljömål inom för hållbart Sverige. Naturvårdsverket har iettramen
uppdrag till hösten 1999 redovisa konkreta och uppföljningsbaraatt
mål skall leda till hållbar samhällsutveckling i enlighet med desom en
principer fastslogs vid Rio-konferensen år 1992 och utmynnade isom
Agenda 21.

Främja hälsa -förebygg .sjukdoman Slutrapport från
olkhälsoprogrammetF

Landstingsförbundets och Svenska Kommunförbundets folkhälso-
redovisade år 1998 slutrapporten Främja hälsa förebyggprogram -

sjukdomar. omfattarRapporten åtgärdsprogram i tolv punkterett som
riktas till verksamhetsledare inom kommuner och landsting. Punkterna

i förkortat skick följär

Forma samhällets demokratiska strukturer så alla medborgareatt0
känner lust och har möjlighet till makt och inflytande sinöver egen
vardag och framtid.

tillSe den hälsostödjande och förebyggande strategin läggsatt fast0
och den verksamhet du leder sådant för-att ettgenomsyras av
hâllningssätt.
Formulera mätbara mål för hälsoutvecklingen.0

tillSe basen i det stödjande och förebyggandeatt förhållningssättet0
medverkan från de berörda.är
tillSe den verksamhet du själv leder föredömeatt detär ett när0

gäller utforma hälsofrämjande arbetsmiljö.att en
Analysera hur de finns utnyttjas istället för0 attresurser som
diskutera de saknas.som
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huroch diskuterahuvudmannaskapsgränsernuvarandeUtgå från0
det bättrehanteras såkansamverkan gränserna attöver gynnar

arbete.förebyggande
förebyggande arbete.stödjerdrivkrafterekonomiskaUtveckla som0

bamavård, barnomsorg,Mödravård,ungdomar.ochPrioritera barn0
uppmärksamhetsärskildskola börsocialtjänst och ägnagemensamt

problem.med begynnandeungdomarochåt barn
bidrags-passivalltid bättreoch någotkontakt änSocial göra äratt0

deltagande iför aktivttill förmånvändgivning systemen-
samhället.

ochfrivilligorganisationerolika slagssystematiskt medSamverka0
delaktighet.breddadarbetar församtidigt dekräv att

goda exempel.lyft fram derasstöd ocheldsjälarGe0

fleraislutrapporten redovisatsarbete harFolkhälsoprogrammets utöver
modellerbl.a. behandlatsolika harBlandunderlagsrapporter. ämnen

sjukdoms-hälsofrämjande ochhälsokonsekvensbedömningarför av
landsting och kommuner.åtgärder iförebyggande

Agenda -arbetelokalt 21Samordning mmav

Habitatkommittén dir. 1998:25ochNationella Agenda 21 resp.
ochAgenda arbetetdet lokala 21samordnauppdraghar i1999:37 att

fullfölja de åtagandenmedsvenska arbetetdetsamordna attatt som
Habitattillnationalrapprotenoch den svenskaHabitatagendaniryms

stads-bebyggelse ochboende,1996Istanbul årII-konferensen i om
århundra-för dethandlingsprogram 21:aAgenda 21utveckling. är ett

UNCEDutvecklingmiljö ochkonferensvid FN:sdet antogs omsom
hållbarsyftar uppnåtill1992. ProgrammetRio de Janeiro åri att en

fattigdomen,miljön,undanröja hotutveckling utrotamotattgenom
lämnaKommittén skallmärmiskors hälsaskydda och främja enm.m.

2002.slutrapport under år

1990-taletVälfärdsbokslut över

har2000-talettillvid ingångensocialpolitikenvägledningFör av
uppdragforskare i1999:7regeringen dir. attgett samman-gruppen

behovetområden däridentifiera definns ochställa den kunskap avsom
Enligtangeläget.välfärdsutvecklingenkunskap kringökad är

förvälfårdsutvecklingenbeskrivaviktigtsärskiltdirektiven det attär
livs-ochsocioekonomiskaför olikaoch ettkvinnor män, grupper ur

uppmärk-särskildochsituation skall belysascykelperspektiv. Bams



610 Bilaga 7 1999:137SOU

samhet bör åt Kommittén skallägnas lämna slut-utsatta grupper. en
redovisning under år 2001.

Forskning

Vissaforskrzingsfágor

Av propositionen vissa forskningsfrågor prop.1998/99:94 framgårom
vilka uppgifter ha forslmingsomrâdet.inom Enligtstaten. avses
förslagen skall ha särskilt för forsk-staten ett att garanteraansvar
ningens frihet för grundforskning och forskarutbildning. Vidaresamt
skall de statliga för grundforskning och forskarutbildningresurserna
öka, i synnerhet vad gäller teknik och naturvetenskap. Högskolelagens
bestämmelse universitet och högskolor skall samverka med detattom
omgivande skallsamhället enligt propositionen ligga fast. Propo-
sitionens förslag har i allt väsentligt antagits riksdagen i oktoberav
1999.

.Sjukdomsbördan Sverigei

Världsbanken redovisade år 1993 analys sjukdomsbördan i olikaen av
delar världen. Analysen har följts i antal länder, bl.a.ettav upp
Sverige. första kalkylEn sjukdomsbördan i iSverige termerav av
DALY:s har redovisats forskare vid Karolinska Institutet iav sam-
arbete med Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen FI-II 1998:50.
Kalkylen redovisas utförligt i kapitelmer

Målgrupper

Barn- och ungdomar

Strategi för förverkliga FNs barnkonvention barns rättigheter iatt om
Sverige

I proposition 1997/98:182 beskrivs förstrategi det fortsatta arbeteten
med förverkliga barnkonventionen i Sverige. dennaI strategi ingåratt
bl.a. barnkonventionen skall aktivt instrument ochatt ettvara genom-

allt statligt beslutsfattande barn. Riksdagen beslutade irörsyra som
enlighet med propositionens förslag under 1999.mars

bakgrundMot propositionen och riksdagens beslut har Social-av
styrelsen hañ i uppdrag utveckla metoder i syfte förverkliga FN:satt att
barnkonvention barns rättigheter i Sverige. Inriktningen har fram-om
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sjukvården.hälso- ochinombarnkompetensenförstärkaförallt varit att
ungdomsmottagningarnasingåttharuppdraget översynI även aven

Uppdragettillstödetsärskilt män.verksamhet,förebyggande unga
2000.under årregeringentillredovisasattavses

införunderlagsrapportUngdomsstyrelsensungdomspolitikSvensk en-
Europarådetbedömning inom

underlag1999vårenredovisade underUngdomsstyrelsen ungasom
mycketgenerelltdenungdomspolitik. TrotsSvenski sinhälsa rapport

påindikatorerenligtfinnsSverigehälsoutvecklingen i rapportengoda
vissapåvarit mindreellerharutvecklingen stagnerat gynnsamatt

denriktatsharUppmärksamhet motvissaoch förområden grupper.
sned-socialaalltmerhälsansochblandhälsanpsykiska motunga

mindrebland Entotaltbefolkningenisåvälfördelning unga.som
hari hälsaåldersskillnademautvecklinguppmärksammad är att
depåberor främstytterligare. Dettaminska attoch tenderarminskat att

haråldersgruppemai demedan detförbättratsharhälsaäldres yngre
ökandetakt med denhälsan. Ipsykiskai denförsämringarinträtt

början på 1990-ilågkonjunkturenekonomiskaoch denarbetslösheten
Ungasförsämrats.hälsa hapsykosocialaungdomarsverkartalet

harbesparingskravmed desambandockså ihälsoutveckling sätts som
delförsta hälñ. En1990-taletsunderkommunochinombåderått stat
harVidareelevvården.drabbatharbesparingarkommunernasav
ochidrottstimmarantaletochklassrummenfler ibliviteleverna

minskat.stadigtharskolanifriluftsdagar

ochdemokrati,ungdomspolitik för rättvisavillkorungdomarsPå -
framtidstro

iföreslås2000-taletungdomspolitiken pånationelladen prop.För
riktlinjer:tidigareskallmålolika ersätta1998/992115 tre som

självständigt liv.levaförutsättningargodaha ettskall attUngdomar
delaktighet.ochinflytandetillverklig möjlighethaskallUngdomar

tänkandekritiskaochskapande förmågaUngdomars engagemang,
behandlasPropositionentillbör avavsestas resurs.som envara

1999.novemberriksdagen i
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Utredning elevvårdom m. m.

En utredning tillsatt dir.är 1998:59 för definiera begreppet elev-att
vård, kartlägga innehåll och kvalitet i verksamheten, analysera olika
organisationsmodeller kartlägga elewårdens rollsamt och uppgifter i
förhållande till andra berörda instansers ansvarsområden. Utredningen
skall vidare överväga nuvarande ansvarsområden deärom mest
ändamålsenliga föreslå olika åtgärder för förbättrasamt elevvårdensatt
och skolhälsovårdens samarbete både inom skolan och med förskola,
socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra samhällssektorer.
Utredningen skall slutförd under december 1999.vara

Äldre

Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

Inom för genomförandet den Nationella handlingsplanen förramen av
äldrepolitiken prop. 1997/98:ll3 har riksdagen beslutat avsättaatt
initiativmedel för stimulera nytänkande inomatt vård-, ochomsorgs-
serviceverksamheter bland äldre. Resurser har för:avsatts

Försöksverksamhet med uppsökande verksamhet bland äldre i syfte0
förebygga ohälsa och vårdbehov.att

Stimulansbidrag för fortbildning arbetsledare och förtroende-0 av
valda inom äldreomsorgen.
Anhörig 300 300 miljoner för utveckling stöd för anhöriga.0 av-
Målet stödja, underlättaär ochatt på olika bidra till ökadsätt en
livskvalitet för familjer och andra närstående till äldre.

Liv till åren hälsojrämjande och sjukdomsförebyggande insatserom-
för äldre

Liv till åren är hälsofrämjande och sjukdomsföre-rapporten om
byggande insatser bland äldre. Rapporten har gjorts i samverkan mellan
Folkhälsoinstitutet och Svenska kommunförbundets äldreberedning. I

överlämnades tillrapporten regeringen den 1 september 1998som
redovisas följ ande huvudslutsatser:

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser bör0 påtag-mer
ligt och systematiskt integreras i äldrepolitiken och i dess praktiska
tillämpning nationellt och lokalt hos de frivilliga organisa-samt
tionema.
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åtgärderkunskap vilkaökadbehovfinnsDet stortett somomav0
angelägetlivskvalitet för äldre.och Dethälsatill bättre ärkan bidra

forskning.tillgodoseskandettaatt genom
och utvärderautvecklamöjligtdetsamlat arbeteGenom är attett0

hälsofrämjande och sjuk-olikaför genomförametoderskilda att
vid-förutsättningaräldredomsförebyggande insatser attgersom

möjligt.självständig tillvaro så längemakthålla somen

Äldres 2000-talet.införvård ochframtid.Vår omsorg

i denna slut-redogöräldreberedningKommunförbundetsSvenska
vårdenframtidainriktningen denpåför sinår 1999frånrapport avsyn

ianalyserasochbehoväldre. Framtidatilloch resurseromsorgen
till förbättringar.förslagkonkretaredovisasstudien. Vidare

funktionshindermedPersoner

bemötandetutvecklaLindqvists nia nio vägar att-

slutbetänkandetbemötandetutvecklanionia ärLindqvists vägar att-
funktionshindermedbemötandefrån utredningen personeravom

brister ifinnsdetbetänkandet konstateras1999:21. ISOU att stora
kontrolleradesig kränkta,kännerMångadessabemötandet personer.av

utveckla bemö-i nioUtredningenoch ifrågasätta. vägar attutmynnar
domstols-förtill delaktighet. SättLagfästtandet. stopprätten

till till-Vidgastöd. 4.kring Råd ochklarhet rättenSkapatrotset.
hanteringfunktion förInförsamhällsinforrnation.gänglig av syn-en

brukarstödscentra.Utvecklabemötandet.kritikoch påpunkter
Öka Gis-handikappforskningen.Stärkbemötandekompetensen.7.

sla fördomen

vardagsarenorochSamhällssektorer

Arbetslivet

Företagshälsovård

företagshälsovård prop.propositioni dennaFörslagen om
förarbetsgivarensförtydligatillsyftar att1998/99:120 att ansvar

före-renodlasyftar tillFörslagenföretagshälsovård.tillhandahålla att
mellantydliggöra samverkanuppgiftertagshälsovårdens attsamt
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företagshälsovården denoch offentligt finansierade sjukvården. Enligt
förslag till bestämmelse i arbetsmiljölagen skall arbetsgivareen ny en

för företagshälsovård finns tillgå påkallas arbets-att attsvara som av
förhållandena. Med företagshälsovård oberoende expertresursavses en
inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården
skall särskilt arbeta för förebygga och undanröja hälsorisker påatt
arbetsplatser inneha kompetens identifiera och beskrivasamt att
sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.
Lagen läkarvårdsersätming och lagen ersättning för sjuk-om om
gymnastik föreslås ändras så läkare och sjukgymnaster kaninte fåatt
läkarvårdsersättning sjukgymnastersättning för verksamhet inomresp.
företagshälsovården.

Individen och arbetslivet Arbetslivsdelegationens slutbetänkande-

Arbetsdelegationens slutbetänkande SOU 1999:69 behandlar föränd-
ringar i arbetslivet, flexibilitet, klmskapsutveckling, EU-perspektiv

I utredningens avsnitt redovisas hur framtida arbetslivett ettm.m. av
kan främja hälsa och utveckling. dettaI avsnitt fokuseras på "Nya
arbetsmiljörisker formi social dumpning, alltför flexibla arbets-av
tider, slimmade organisationer och anställnings-extremt otrygga
former kan medföra ekonomisk blandstress arbetstagarna.som

Mångfald arbetsliveti

Mångfald i arbetslivet projekt inom Näringsdepartementetär ett som
startade med i Malmö den 30 septembermöte 1999. Med mångfaldett

antal aspekter berör kön, klass, etnisk tillhörighet,ett stortavses som
ålder, sexuell läggning och funktionshinder. Projektet inriktat påär
näringsliv och offentlig förvaltning. Projektet pågå till hösten åravses
2000.

Utredning den arbetslivsinriktade rehabiliteringenom

särskildEn utredare har tillkallats höstenunder 1999 med uppdrag att
den arbetslivsinriktade rehabiliteringenöver dir. 1999:44. Ise upp-

draget ingår kartlägga den arbetslivsinriktade rehabilitingspro-att
utforma plattform för prioriteringar, klargöra den arbets-cessen, en

livsinriktade rehabiliteringens innehåll och andragränser mot typer av
rehabilitering, klargöra hur och uppgifter effektivast kanansvar
fördelas mellan olika aktörer i rehabiliteringsarbetet behandlasamt att
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iförstärkasdrivkraftema kanmålbeskrivningar och hurfrågor rörsom
juli 2000.den 1redovisasUppdraget skall senastrehabiliteringsarbetet.

närmiljöochvillkorsocialaBoende,

2000-taletpolitik för storstaden påochUtveckling rättvisa en-

storstads-förnationell politikföreslås1997/98:165propositionI en
segregationenetniskasociala ochdenbrytaSyftetregionema. är att

invånareför allalevnadsvillkor oavsettjämlikaförverkaoch ursprung
påläggaskrañ måste attutgångspunkt störreäroch kön. attEn annan

bostadsområden.storstädemasiutveckling utsattagodfrämja en
tenderarområdendessaiklyftoma attsocialadeBakgrunden är att

i Dessautvecklingstorstädernasmotverkar stort.dettaochväxa att
etniskautsträckningiföljerlivschanseriojämnheter storklyftor och
enskiltdeframlyftssvenska språketdetstärkalinjer. Att avsom en

segregationen.betingadeetnisktbryta denföråtgärdernaviktigaste att
medtillsättsstorstadsdelegationföljande: EnföreslårRegeringen

storstadspolitiken.nationellasamordna denochutvecklauppgift att
tillförsplatser5 000regeringenföreslår permanentaVidare att nya

århöstterminenfrånstorstadsregionemaihögskolorochuniversitet
regeringenföreslårbrottökad trygghetskapasyfte mot2000. I enatt

utveck-Lokalastorstadsregionema.polisväsendet ipåsatsningriktad
för deoch kommuner utsattamellan mesttecknasbörlingsavtal stat

omfattasstorstadsregionema. Kommuneribostadsområdena avsom
medavtalslutamöjlighetutvecklingsavtal attlokala avses ges

samverkanlokallänsinaiförsäkringskassalänsarbetsnämnd och om
enlighetibeslutadeRiksdagenarbetslösa.förutvecklingsprogrammed

december 1998.underpropositionenmed

sjukvårdHälso- och

ochhälso-styrninglika villkorGod vård på statens avom-
sjukvården

frånslutbetänkandetpåvillkorlikavård på är nanmetGod
styrningfrämsthandlarBetänkandet statens2000.HSUkommittén om

föreslår2000 översynsjälvstyrelsen. HSUkommunalaoch den aven
ståndtillfåmed syfteområdesjukvårdensoch atthälso-reglerna inom

betänkandetiregelverk. Bl.a.tydligareöverskådligt och angesett mer
börställningpatientensregleringtydligochpatientfokuserad avatt en

ktmskaps-informationmedstyrninggällerdetNäråstadkommas. -
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utveckling föreslår HSU 2000 informations-översynatt statensen av
styrning genomförs. Denna bör särskilt beakta stymingens legitimitet,
de berördas delaktighet, i förhållandestatens till andra aktörer,ansvar
tillgänglighet för olika i samhället styrinstrumentetsamt attgrupper
kräver uthållighet. Kommittén pekar på vikten vårdensäven attav
personal deltar i utveckling vården och arbetsgivareattav ger
förutsättningar för utveckling kompetens och utvecklingsarbete. Detav
finns enligt kommittén behov nationellt samordnat och kvali-ettav
ficerat utvecklingsarbete. Kommittén kommuner och landstingattanser
bör forskning-samverka i och utvecklingsarbete för utveckla vård-att

patientens perspektiv. Kommittén rekommenderar kom-processen ur
och landsting samordna sina spriddaatt FoU-resurser tillmuner

FoU-centra.gemensamma

Riktade insatser hälsoriskermot

Tobak

Nationell handlingsplan tobakmot

Förslag till nationell handlingsplan tobak har tagits frammoten av
Folkhälsoinstitutet i samarbete med Arbetarskyddsstyrelsen, Konsu-
mentverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Svenskt
Nätverk för Tobaksprevention, Svenska Läkaresällskapet, Landstings-
förbundet, Vårdförbundet, Cancerfonden och Hjärt- och Lungfonden.

handlingsplanenI redovisas följande mål:

År 2015 skall

minst 85 vuxenbefolkningen rökfriprocent0 av vara
ingen använda sig rökverk eller före 18 års ålder0 vare snus
bruket inte ha ökat och0 av snus
ingen val för tobaksrök i miljönutan eget utsättas0

Handlingsplanen följande strategier: stödjande miljöer, bredanger
delaktighet, hjälp till självhjälp. Insatser särskilt infor-ärsom anges
mationsinsatser, behandlingsåtgärder, lagstiftnings- och reglerings-
åtgärder. Prioriterade områden följande: barnär och ungdom, ökad
tillgänglighet till rökslutarstöd genusperspektiv skall präglasamt att ett
insatserna.

Regeringen har överlämnat förslaget till Nationella folkhälso-
kommittén i oktober för beaktande1999 i kommitténs arbete.
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Alkohol

alkoholfrågorVissa m. m.

alkoholfrågor föreslåsvissa1998/99:l34propositionenI attm.m.om
spritdrycker, vintillstånd för partihandel medalkohollagen påikravet
vissa begrepp imed koppling tillochstarköl bortoch ersättstas en

detaljhandelsbolaget skallföreslåsalkoholskatt. Vidarelagen attom
gåvoförsändelseri formoch alkoholbegränsad importrätt att avges

förvärvocksåförutsättningar. föreslåsvissa Detskall tillåtas under att
propositionen länmastillverkad sprit skall kriminaliseras. Iolovligtav

marknadsföring.bestämmelsernaförändringarförslag tillockså av om
alkoholreklaminförs i alkohollagenbestämmelsesärskildEn attom
lämnas vidareoch propositionentill barn ungdomar. Iinte får sigrikta

och för detdetaljhandelsbolagets öppethållandeförförslag riktlinjertill
gäller myndighetsstrukturen påalkoholsamarbetet. VadOberoendes.k.

organisations-narkotikaområdet föreslår regeringenalkohol- och att en
ombildninguppgift förslag tillmed lämnatillsättskommitté att aven

uppgifter.stabsmyndighet med tydligatillFolkhälsoinstitutet en
tillsynskaraktäruppgifter övergripandeAlkoholinspektionens samtav

tillförasteknisk sprituppgift det gällerLäkemedelsverkets när attavses
nämnda organisa-propositionsförslaget.enligt DenFolkhälsoinstitutet

påbörjat sitt arbete under oktober 1999.hartionskommittén

aktivitetFysisk

folkrörelse och2000-talet -folkhälsa,idrottspolitikjörEn
underhållning

grund-2000-talet bör bygga påidrottspolitiken pånationellaDen tre
tydlig börl998/99:107:proposition Enenligt strävan attstenar vara

sammanhangoch i andraskolans arbetesamhällsplanering, ii upp-
ochför motioneramöjligheter människor utövaoch attmuntra ge

idrottsrörelsetill fri och självständigböraktivt stödidrott. 2. Ett ges en
verksamhet,bedriver bredochideelltbyggd på enengagemang som
kvinnor ochförutsättningar förlikagod etik,värnar som geromsom
demokratiskför integrationarbetar aktivt värnarsamtmän, omsom

viss delidrotten tillbör beaktaIdrottspolitiken ärfostran. att en
förströelse ochmänniskorkommersiell underhållning mångasom ger

marknadsmässigakonkurrensneutrala ochskall bedrivas påglädje. Den
belopp frånbetydande ABår tillförs idrottenkommandevillkor. Under

ochidrottsrörelsens lokala barn-stärkaSpel. kommerSvenska Detta att
ungdomsverksamhet.
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Nutrition

Nationella mål och förstrategier 1999 2004nutrition -

strategier för nutrition harNya utarbetats Folkhälso-gemensamt av
institutet och Livsmedelsverket under âr 1999. Strategiema bygger
vidare handlingsplan förpâ den nutrition år Doku-1995.antogssom

har viktig roll utgångspunkt för målformuleringar inommentet en som
nutritionsomrâdet regionalpå och kommunal nivå

STD/hiv

Nationell handlingsplan för ST D/hiv-prevention.

Folkhälsoinstitutet har påbörjat arbete under år 1999 med framett att ta
handlingsplan för det förebyggande hiv/STD-arbetet i Sverige. För-en

prioriterade insatser handlingsplanen tydliggörautom avses ansvars-
fördelningen mellan myndigheter och institutioner. Planen bliavses
färdigställd år 2000.

Organisation och styrning

Inrättande ombudsmannen diskriminering grundpåmotav en av
sexuell läggning

En ombudsman diskriminering på grund sexuell läggningmot av
HomO inrättades den maj har tilll 1999. HomO uppgiñ bevakaatt
frågor diskriminering på grund sexuell läggning i arbetslivet ochom av
inom andra samhällsområden. Arbetet inriktat såväl individ-påär som

och samhällsnivån.grupp-
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Skuggrupper

framhållit det särskilt angelägetKommittén har äratt att
och liknande verksamheter påorganisationer, föreningar ävenmen som
verkar folkhälsoområdet möjlighetprofessionell basis inom gesen mer

denna bak-följa och påverka kommitténs arbete.fortlöpande Motatt
organisationerkommittén under hösten drygtgrund tillskrev 1997 300

aktualiserade frågan bilda skuggutredningaroch föreningar och attom
förtill kommittén. skapa förutsättningareller skuggrupper Syftet attvar

och påverkansarbete kom-systematiserat samordnat gentemotett mer
arbetet i har kommittén konti-underlätta skuggruppemamittén. För att
och till förfogande.ställt material handlingarnuerligt gruppemas

varit verksamma under utred-Nedan redovisas de hargrupper som
ningstiden.

samarbetsorgan,Handikappförbundens HSO

Solidaritet/KN Riksförbundet Narkotikafritt samhälleHassela

FörbundHushållningssällskapens

sjukvårdsområdetHälsoenheten/Sydvästra

Nykterhetsrörelsens Landsråd

folkhälsoarbete i städerNätverk för större

Riksorganisation, PROPensionäremas

PensionärsGemenskap,Riksförbundet RPG

för Sexuellt LikaberättigandeRiksförbundet

Riksidrottsförbundet

Sverigesamarbetsorgan för invandrarorganisationer iSIOS -
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Svenska Kommunalpensionärers Förbund, SKPF

Svenskt Nätverk för Lokalt Folkhälsoarbete

Svenskt Nätverk för T0baksPreventi0n Läkare Tobakmot

Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF

Sveriges Pensionärers Riksförbund/Folkhälsogxuppen

Vårdförbundet

--....._l KUNGL 552:..
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