
Blekingebornas hälsa angår oss  
– tillsammans gör vi skillnad

Blekinges alla kommuner, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i 
Blekinge och Region Blekinge har alla verksamheter som påverkar 
hälsan hos befolkningen. Därför har vi under 2014 antagit en 
gemensam folkhälsopolicy. Målet är att få en god och jämlik 
hälsa hos befolkningen. Då lägger vi grunden för en hållbar 
utveckling och tillväxt i Blekinge.

I policyn beskriver vi hur samarbetet bör ske, vilka områden vi 
bör prioritera de kommande åren och hur vi ska följa upp och 
utvärdera vårt arbete. I policyn säger vi också att vi ska ta hänsyn 
till befolkningens hälsa när vi fattar beslut och planerar våra 
verksamheter.

Genom att samverka och arbeta i en gemensam riktning skapar 
vi rätt förutsättningar för en god och jämlik hälsa i Blekinge. 
Tillsammans ska vi göra skillnad!
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Folkhälsopolicy för  
Blekinge 2014–2018



Särskilt viktiga områden
I folkhälsopolicyn har vi prioriterat 
fyra särskilt viktiga områden för 
det gemensamma folkhälsoarbetet. 

1  GODA LIVSVILLKOR

Vi vet i dag att det finns skillnader 
i hälsa mellan olika grupper i  
Blekinges befolkning. Målet är att 
alla invånare ska ha likvärdiga 
möjligheter till en god hälsa. Det 
innebär att vi ska arbeta för att 
minska diskriminering och utan
förskap och verka för jämställdhet. 
Det gör vi genom riktade insatser 
till särskilt utsatta grupper, till 
exempel barn och unga, personer 
med funktionsnedsättning, arbets
lösa, äldre och personer med annat 
modersmål än svenska.

2  PSYKISK HÄLSA

Undersökningar har visat att unga 
människor överlag har en sämre 
psykisk hälsa än vuxna och äldre. 
För att främja psykisk hälsa hos 
barn och unga är det därför viktigt 
med tidiga insatser såsom stöd till 
föräldrar och satsningar på en mer 
jämlik skola, där alla får förutsätt
ningar att klara gymnasiebehörighet. 
Möjligheten för unga vuxna att få 
ett arbete är betydelsefullt för den 
psykiska hälsan. Därför ska vi 
fortsätta verka för att hitta vägar 
till ökad sysselsättning.

Vi behöver även satsa på den  
psykiska hälsan för äldre, invånare 
som inte är födda i Sverige och 
homosexuella, bisexuella, trans
personer och queerpersoner. 

3  ALKOHOL, NARKOTIKA, 
DOPNING, TOBAK OCH SPEL

Missbruk och riskfyllt bruk av 
alkohol, narkotika, dopning, tobak 
och spel utgör betydande folkhälso
problem. Därför ska vi arbeta för 
att förändra Blekingebornas attityder 
och vanor och samverka med andra 
samhällsaktörer för att påverka 
normer och regler, t.ex. genom att 
verka för att fler miljöer ska vara 
tobaksfria och att alkohol inte ska 
vara tillgängligt för minderåriga 
ungdomar.

4  HÄLSOFRÄMJANDE MILJÖER 
OCH LEVNADSVANOR

Det är viktigt att vi fortsätter att 
arbeta med att förbättra invånarnas 
levnadsvanor. Delaktighet i kultur 
och idrottsliv och att röra på sig i 
bra miljöer, främjar hälsan. Därför 
ska vi satsa på en god samhälls
planering och ett rikt förenings 
och kulturliv, där vi främjar  
möjligheten till fysisk aktivitet och 
gemenskap, särskilt för ekonomiskt 
svaga grupper. 

Det här vill vi att policyn 
ska tydliggöra
För att främja förutsättningar för 
ett gott folkhälsoarbete ska policyn:

 y beskriva hur en långsiktig  
samverkan för folkhälsan ska 
organiseras,

 y klargöra politisk prioritering och 
inriktning för våra verksamheter 
– policyn ska ge avtryck inte 
bara hos våra högsta beslutsfatta
re utan även i våra handlingspla
ner och vårt vardagliga arbete,

 y redovisa vilka områden som är 
särskilt viktiga och prioriterade

 y klargöra vilket ansvar kommu
nerna, landstinget, länsstyrelsen 
och regionförbundet har inom 
de prioriterade områdena.

Folkhälsoarbetet i Blekinge ska 
följa det nationella målet för folk
hälsopolitiken. I målet står att 
samhället ska skapa förutsättningar 
för en god hälsa på lika villkor för 
hela befolkningen. Oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, tros
uppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder har du 
samma rätt till god hälsa.

Så vet vi om vårt gemen-
samma folkhälsoarbete 
gör nytta
För att försäkra oss om att våra 
insatser förbättrar folkhälsan kom
mer vi att fortlöpande utvärdera 
folkhälsoarbetet. Det kan innebära 
att vi kan komma att behöva för
ändra inriktning eller arbetssätt.

Åtgärder för att förbättra folkhälsan 
kräver investeringar och många 
insatser från flera aktörer. Resultaten 
av ett gott folkhälsoarbete kommer 
inte omedelbart utan visar sig först 
på längre sikt. Att arbeta uthålligt 
och konsekvent är två viktiga fram
gångsfaktorer.

Vad är folkhälsa?
Folkhälsa beskriver hela befolk
ningens hälsa, till skillnad från den 
enskilda människans hälsa. En god 
folkhälsa handlar inte bara om att 
hälsan bör vara så bra som möjligt 
i befolkningen. Den bör också vara 
jämlikt fördelad mellan olika  
grupper i befolkningen, till exempel 
män och kvinnor eller människor 
med olika utbildningsnivå.

Vad påverkar folkhälsan?
Det finns mycket som påverkar 
folkhälsan: levnadsvanor, livsmiljö, 
barndom och uppväxtvillkor, ut
bildning, inkomst och arbete. Även 
det sociala nätverket, att bli sedd 
och hörd och att veta att man inte 
är ensam, är betydelsefullt för  
hälsan. För att kunna påverka allt 
detta krävs att vi som finns inom 
kommunerna, landstinget, läns
styrelsen och regionförbundet 
samverkar. Vi ansvarar för olika 
insatser men vi är alla del av det 
som påverkar befolkningens hälsa. 
Vi välkomnar givetvis också sam
arbete med andra aktörer som är 
viktiga för folkhälsan. 

Vilka utmaningar finns för 
folkhälsan i Blekinge?
Folkhälsan i Blekinge skiljer sig 
inte dramatiskt från folkhälsan  
i övriga Sverige. Men från regel
bundna hälsoenkäter i Blekinges 
befolkning vet vi att det finns 
särskilt viktiga faktorer som på
verkar vår hälsa och som är  
utmärkande för Blekinge:

 y låg utbildningsnivå
 y hög ungdomsarbetslöshet
 y psykisk ohälsa
 y ohälsosamma levnadsvanor.

Dessutom kan vi konstatera att vi 
har en allt större andel äldre i vår 
befolkning som kommer att inne
bära nya anpassningar av våra verk
samheter.


