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Folkhälsa i Sverige
Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen”. Folkhälsa berör och påverkas av många av samhällets sektorer. Därför har 
politiken beslutat om 11 delmål (prop.2007/8:110, En förnyad folkhälsopolitik) som kan vägleda folkhälsoarbetet 

områden som t.ex. ekonomi, arbetsmarknads – och socialpolitik.

Nationella målområden

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso – sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Hälsans bestämningsfaktorer
Hälsans bestämningsfaktorer är de faktorer på individ, grupp och samhällsnivå som påverkar människors hälsa. 
Folkhälsan påverkas av arv, kön, och ålder, men framförallt av levnadsvanor och livsvillkor. Eftersom det är 

lyftas in och beaktas i alla delar i samhällsplaneringen.
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Bakgrundsfakta
Strategin och processen fram till en färdig plan, är revidering av den tidigare Folkhälsopolitiska planen som gällde 
år 2002-2010.
Processen har skett i samverkan mellan politiker och tjänstemän i 

Länets kommuner
Landstinget i Kalmar län
Regionförbundet
Länsstyrelsen
Linnéuniversitetet
Försäkringskassan
Frivilligorganisationer i länet

Kommunernas verksamhet berör ett stort antal politiska områden av betydelse för folkhälsan, exempelvis barn- 
och ungdoms-, utbildnings- och äldre politik, socialtjänst, kultur och fritid, hälsoskydd, fysisk planering, livsmed-

central roll i folkhälsoarbetet.

Folkhälsa i Kalmar län
En folkhälsopolitisk strategi i Kalmar har antagits för åren 2011-2015.
Prioriterade målområden är:

3. Barns och ungas uppväxtvillkor
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Dessa tre målområden kommer inledningsvis att utgöra grunden för det länsövergripande arbetet med strategin 
och planer kommer att utarbetas utifrån dessa. Dessa planer kommer sedan att komplettera strategin och utgöra 
den Folkhälsopolitiska planen för Kalmar län.

Folkhälsa i Hultsfred kommun
De mål som Hultsfreds kommun har valt att prioritera (utifrån de elva nationella folkhälsopolitiska målen) är:
Mål 9. Fysisk aktivitet
Mål 10. Matvanor och livsmedel
Mål 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel                                                                                                                         

Mål 9 Fysisk aktivitet
Kroppen fungerar bäst när den är regelbundet aktiv. Den allt mer stillasittande tillvaron utgör en stor riskfaktor 
och hot mot en god folkhälsa. Brist på fysisk aktivitet utgör enligt WHO, en riskfaktor för en rad olika sjukdomar 
som hjärtkärlsjuklighet, diabetes, cancer i tjocktarm och bröstcancer samt benskörhet.

Fokusområde - Inaktiva ungdomar
Delmål 1
År 2014 ska andelen barn och ungdomar som inser vikten av fysisk aktivitet i skolan ha ökat

Fortsätta det förebyggande arbetet med barn och unga bland annat genom att säkerhetsställa att skolans aktivi-
tetskort för friskvård permanentas.
Med hjälp av goda förebilder inspirera till hälsosamt leverne rörelse och motion
Utveckla och lyfta fram prova-på-dagar, friluftsdagar och ”elevens val” i samarbete med kommunens olika 
verksamheter och föreningar.
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Delmål 2
2014 ska föräldrarnas kunskap om positiva effekter av rörelse och motion ha stärkts

Informera och utbilda föräldrar om hur viktigt det är med fysisk aktivitet redan från början på MVC och så 
vidare till BVC, förskola och skola.
I samband med föräldramöten och öppet-husdagar i skolan lyfta fram vikten av motion och rörelse.
Uppmuntra föräldrarna att vara goda förebilder när det gäller livsstil och hälsa i alla sammanhang.

Delmål 3
Öka möjligheterna för alla kommuninvånare att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen till år 2014

Förbättra allmänna kommunikationer med hänsyn taget till barns och ungas önskemål utifrån LUPP.
Utöka möjligheterna att använda busskortet även på fritiden.

     

                                                                                                                         
Mål 10 Matvanor och livsmedel
En väl sammansatt och näringsrik kost främjar hälsan. Att erbjuda ett bra utbud av näringsriktiga produkter i barns 
miljöer är särskilt viktigt. Mödra- och barnhälsovården har ett ansvar i att utbilda föräldrarna i god kosthållning. 
Skolan och omsorgsverksamheter, inklusive hälso – och sjukvården, har ett ansvar för att servera god och närings-
riktig mat till elever, brukare och patienter

Fokusområde - Kostvanor bland barn och ungdomar i Hultsfreds kommun
Delmål 1
Att förbättra barn och ungas kostvanor till år 2014

Utreda möjligheterna att inrätta familjecentral eller liknande.
I samband med föräldramöten, utvecklingssamtal och öppet-hus dagar i skolan lyfta fram vikten av goda kost-
vanor.

Delmål 2
År 2014 ska vikten av goda kostvanor vara en del av den pedagogiska undervisningen från förskola och uppåt.

I samband med Friskvårdsveckan/Hälsoveckan och skolans temadagar öka uppmärksamheten om kostens 
betydelse.
Sträva efter att arbeta ämnesövergripande och att hitta kopplingar mellan t.ex. näringskunskap och matematik.

Delmål 3
År 2014 ska informationen och diskussionen kring goda kostvanor vara en del av föreningslivets verksamhet

Vid föreningsträffar ta upp vikten av goda kostvanor
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Mål 11 Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
Rökning är den enskilda största riskfaktorn för sjukdom och förtida död i västvärlden idag. I Sverige avlider un-
gefär 7 000 personer årligen i sjukdomar relaterade till rökning. Det är ovanligt att ungdomar börjar röka efter 19 
års ålder. Därför är det tidiga förebyggande arbetet av största vikt. I Sverige föds mellan 100 och 200 barn årligen 
med alkoholskador på grund av moderns alkoholvanor. Försiktighetsprincipen, att avstå från alkohol under gravi-
diteten, är det säkraste skyddet för fostret. Man har gjort beräkningar som visar att mer än 100 000 barn i Sverige 
växer upp i familjer där åtminstone en av föräldrarna har alkoholproblem.

Fokusområde - Ungdomars droganvändning
Delmål 1
År 2014 ska föräldrars, skolpersonals och föreningledares delaktighet i det förebyggande arbetet mot ungdomars 
droganvändning ha ökat

Öka föräldrarnas, barns och ungas kunskap om drogers negativa påverkan på hälsan. 

Öka andelen vuxna som är delaktiga i arbetet mot droger

Uppföljning och styrning
En länsövergripande politisk styrgrupp med 16 representanter från kommunerna och Landstinget ansvarar för att 
följa upp den folkhälsopolitiska strategin och planen med målen som kommer att sättas inom fokusområdena. 
Planperioden sträcker sig fram till år 2015.

Folkhälsosamordnare i Hultsfred kommun är: 
Lena Borgstrand 0495-24 05 31, lena.borgstrand@hultsfred.se


