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Centrum för epidemiologi och 
samhällsmedicin (CES)

www.ces.sll.se
www.folkhalsoguiden.se  
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Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
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Vårt uppdrag

Uppdragsbeskrivning basuppdrag CES 

Verksamheten ska tillhandahålla expertis samt ge underlag 
för ett evidensbaserat arbete för förbättrad folkhälsa och 
hälso- och sjukvård på lika villkor och utifrån det utveckla 
och sprida kunskap samt praktiskt stödja 
implementeringsprocesser inom Stockholms läns landsting 
(SLL). 
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Vicky Bartelink 
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)

Enheten för hälsoläge och vårdbehov

Folkhälsorapport 2019
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Den allra första rapporten gavs ut 1987 

Folkhälsorapport 2019 blir den 9:e i ordningen
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Folkhälsorapport

Syftet
Att informera om det aktuella folkhälsoläget och om 
hälsoutvecklingen över tid samt att ge vägledning till hur 
kunskapsläget ser ut vad gäller förebyggande åtgärder

Målgruppen
Alla aktörer som i sitt arbete eller frivilligengagemang har 
möjlighet att påverka folkhälsan i Stockholms län
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Regional 

folkhalsokollen.se

folkhalsorapportstockholm.se

Lokal
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folkhalsorapportstockholm.se
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Vad skriver vi om?

De riskfaktorer, sjukdomar och skador som har störst betydelse för 

sjukdomsbördan
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Sjukdomar och skador med största sjukdomsbördan

Källa: Global Burden of Disease (2017)
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Riskfaktorer som orsakar mest sjukdomsbörda

Källa: Global Burden of Disease (2017)



13

Sociala och ekonomiska förutsättningar 
Utbildning, arbete, inkomst

Riskfaktorer

Rökning

Alkoholvanor

Narkotikavanor 

Fysisk aktivitet

Matvanor

Övervikt och fetma

Högt blodsocker

Högt blodtryck

Högt kolesterol

Nedsatt njurfunktion

Utmaningar
Fysisk hälsa, psykisk hälsa, jämlik hälsa

Sjukdomar och skador

Hjärtinfarkt och stroke

Smärta i rygg och nacke samt migrän

Demens

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Fallolyckor 

Diabetes

Cancer

Depression och ångest

Självmord och självskador

Struktur Folkhälsorapport 2019 
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Vi lever längre och friskare
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25

81

31

85

1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015

Förväntad medellivslängd vid födelsen 
i Stockholms län 

Män Kvinnor

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). 
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277

87

131

41

150

75

117

61

Dödlighet hjärtinfarkt och stroke per 100 000

akut hjärtinfarkt män Män akut hjärtinfarkt kvinnor Kvinnor

stroke män Män stroke kvinnor Kvinnor

2000 2017

Källa: Socialstyrelsens dödsorsaksregister
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17 %

19 %

7 %

2002 2006 2010 2014 2018

Personer som röker dagligen

Män Kvinnor

Källa: Folkhälsoenkäten (FHE). 
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Källa: Folkhälsoenkäten (FHE).

27 %

15 %

30 %

21 %

2002 2006 2010 2014 2018

Riskbruk alkohol

Kvinnor Män
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Utbildning, arbete och inkomst 

avgörande för hälsan
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Invånare med enbart förgymnasial utbildning har sämst hälsa och 

flest riskfaktorer för sjukdom

12 %

9 %

4 %

förgymnasial gymnasial eftergymnasial

Dagligrökare efter utbildningsnivå

Källa: Folkhälsoenkäten (FHE). 
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Invånare med enbart förgymnasial utbildning har sämst hälsa och 

flest riskfaktorer för sjukdom

Källa: SDPP

14 %

9 % 9 %

förgymnasial gymnasial eftergymnasial

Nedsatt njurfunktion (≥ stadie 3) efter 
utbildningsnivå 
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Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).

1 av 10 elever är inte behöriga till gymnasiet år 2018
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Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).

1 av 10 elever är inte behöriga till gymnasiet år 2018

3 av 10 saknar gymnasieexamen efter tolv år
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Om vi delar upp alla 30-60 åringar i fem grupper:

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

0 100

medellåg

inkomst

medel inkomst medelhög 

inkomst

Låg inkomst hög inkomst
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Om vi delar upp alla 30-60 åringar i fem grupper:

…och jämför risken att dö inom tre år för alla 

inkomstgrupper med de 20 % som har högst inkomst…

20 % 20 % 20% 20 % 20 %

0 100

medellåg

inkomst

medel inkomst medelhög 

inkomst
Låg inkomst hög inkomst
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3,9

5,7

3,4 2,9

2,0 1,7

1,4
1,4

Risken att dö i åldrarna 30-60 år jämfört med de 
20 % som har högst inkomst 

Källa: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

År 2005-2007 År 2015-2017

Låg inkomst

Medellåg inkomst

Medelinkomst

Medelhög inkomst
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34 %

38 %

2015-2017

2005-2007

Dödsfall inom tre år i alla åldrar som hade undvikits 
om alla hade samma låga risk att dö som femtedelen 

med högst inkomst

Källa: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).
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Arbete är viktigt för hälsa

49
53

62 64

Heltidsarbete i åldrarna 15-74 år

Kvinnor Män
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11 12

15
16

Tidsbegränsd anställning i åldrarna 15-74 år

män kvinnor

Arbetsmiljörapport kommer ut mars 2020 – Centrum för Arbets- och 

miljömedicin (CAMM)
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Stort mörkertal kring olika riskfaktorer
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33 % 15 % 29 % 23 %

0 100

Högt blodtryck i SDPP-studien i åldrarna  53-78 år 

Källa: Stockholms diabetespreventiva program (SDPP). 

får framgångsrik

behandling

behandlat men

ändå högt 

blodtryck

har högt blodtryck 

men är inte kända i 

vården

Har inte högt blodtryck



33

0 100

Narkotikaorsakad sjukdomsbörda

2 % av kokainberoende 

1 % av cannabisberoende

97 % är relaterad till svårt substansmissbruk

Kartläggning av narkotikavanor utöver cannabis är därför också viktig

Källa: Global Burden of Disease (2017)
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Sjukdomar som behöver 

uppmärksammas särskilt
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Källa: VAL.

6 %

13 %

3 %

6 %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Diagnostiserad depression eller ångest

kvinnor män

Det beror troligtvis delvis på minskade mörkertal
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Depression är en riskfaktor för självmord, men trots att fler 

kvinnor än män drabbas av depression, är 7 av 10 som dör 

på grund av självmord är män

11 11

17
14

22
21

27

21

2000 2017

Självmord  per 100 000 invånare

15-24 25-44 45-64 65+

Källa: Socialstyrelsens dödsorsaksregister.
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Många invånare i länet lider av smärta i rygg och nacke:

Trots det saknas det fortfarande starkt vetenskapligt stöd för behandlingar, 

särskilt när det gäller långvarig smärta

Källa: Folkhälsoenkäten (FHE). 

5 av 10 lider av smärta i nacke

4 av 10 lider av smärta i ryggen
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40 %

25 %

13 %

13 %

0 10 20 30 40 50 60

Män

Kvinnor

Övervikt och fetma

Övervikt (BMI 25-30) Fetma (BMI>30)

Källa: Folkhälsoenkäten (FHE). 
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Befolkningen blir allt äldre… 

9 %

15 %

17 %

1 %

2 %

5 %

10 %

17 %

23 %

64-69 år

70-74 år

75-79 år

80-84 år

85-89 år

90-94 år

Demensdiagnos

kvinnor män

Källa: Socialstyrelsens patientregister, Stockholms län 

primärvårdsregister, Socialstyrelsens läkemedelsregister
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47
52

18

32

Dödstal fallolyckor per 100 000 invånare

Män Kvinnor

Källa: Socialstyrelsen dödsorsaksregister.

2000 2018
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En hälsofrämjande miljö och effektiva 

förebyggande insatser är viktiga
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En hälsofrämjande miljö

• En kostnadseffektiv strategi för ökad fysisk aktivitet är att fler 
invånare ges möjlighet att välja att gå eller cykla som 
transportmedel. 

• Att begränsa tillgång till cigaretter och alkohol, till exempel i 
närheten av skolor, försäljningsförbud på sjukhus 

• Exempel på befolkningsinriktade insatser för att förebygga 
självmord är framför allt plattformsdörrar i tunnelbanan, 
barriärer vid broar och klippor samt minskad tillgänglighet till 
toxiska läkemedel. 
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• Rökavvänjning genom kvalificerade rådgivande samtal och 

subventionering av nikotinersättning, kan bidra till att minska 

rökning. 

• Kvalificerade rådgivande samtal har även visat effekt på 

matvanor och fysisk aktivitet

• Föräldrastöd och insatser på skolan (t ex YAM, SET) har 

visat en positiv effekt på psykisk hälsa hos barn

Evidensbaserade insatser 
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Fysisk hälsa
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47 % 24 % 10 % 19 %

0% 100%

Orsaker till hjärt-kärlsjukdom

Metabola riskfaktorer orsakade av 

levnadsvanor eller miljö

Metabola 

riskfaktorer 

därutöver

Levnadsvanor 

därutöver

Oförklarat

57 % av sjukdomsbördan förklaras av levnadsvanor
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47 % 24 % 10 % 19 %

0% 100%

Orsaker till hjärt-kärlsjukdom

Metabola riskfaktorer orsakade av 

levnadsvanor eller miljö

Metabola 

riskfaktorer 

därutöver

Levnadsvanor 

därutöver

Oförklarat

71 % av sjukdomsbördan från hjärt-

kärlsjukdom förklaras av metabola riskfaktorer
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Psykisk hälsa
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Källa: Folkhälsoenkäten (FHE). 

20 % 20 %

29 %
27 %

2002 2006 2010 2014 2018

Psykisk ohälsa 

Män Kvinnor

Psykisk ohälsa har tredubblats sedan 1980-talet i Stockholms län 

och nationella studier och ligger kvar på en hög nivå.  
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41 %

25 %

kvinnor

män

Minst ett besök i vården för psykisk ohälsa 
de senaste fem åren

Källa: VAL. 
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Jämlik hälsa
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Öppenvårdspatienter som under de senaste fem åren 

också hade minst en:

• Sjukhusinläggning (exkl förlossning)

• Långtidssjukskrivning mer än 90 dagar

• Psykiatrisk diagnos

• Period av arbetslöshet

• Period av ekonomiskt bistånd

Multiproblematiken och geografisk spridning
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43 %

0 100

Andelen öppenvårdspatienter som har 
minst en indikation

I de socioekonomiskt starkaste områdena är det 

omkring 1 av 3 öppenvårdspatienter

I de socioekonomiskt svagaste områdena är det 

fler än 2 av 3 öppenvårdspatienter
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Läs gärna vidare i 

Folkhälsorapport 2019

eller via

www.folkhalsorapportstockholm.se

http://www.folkhalsorapportstockholm.se/
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Folkhälsokollen
– Webbverktyget där du kan studera hur 
livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är fördelade 
och utvecklas över tid i Stockholms 
kommuner och stadsdelar.

www.folkhalsokollen.se

folkhalsokollen.slso@sll.se
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Är det 
SANT
eller 

FALSKT?

(för en kommun i 
Stockholms län)
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Södertälje 
19,9 %

SANT
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Källor

Och många fler…
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58 olika indikatorer
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3 praktiska exempel 

SIGTUNA KOMMUN ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR

HÄSSELBY-VÄLLINGY 
STADSDELSFÖRVALTNING
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Behovsanalys 
SIGTUNA
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CES BEHOVSANALYS

Utvecklad analys av BVC 
och MVC-data

Utifrån er egen data + CES data

Barn 0-6 år ANDTS Segregation

Stockholmsenkäten,
Folkhälsokollens grafer 

och jämförelser 

(vissa möjliga att bryta ner)

Analys av KUPOL-data
skolor i Sigtuna kopplat 

till områdeskaraktäristika
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Övervikt och fetma

Enheten för 
Hälsoläge och 

vårdbehov 

(HLVB)

Förankring i 
Sigtuna 

kommun

HLV + HLVB

Implementering 
i Sigtuna 
kommun

Enheten  för 
hälsofrämjande 

levnadsvanor

(HLV)
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BARN 0 – 6 år

Levnadsförhållanden 
per kommundel: 

Sociodemografiska
individdata

Hälsa, Riskfaktorer: 
BHV/MHV-statistik per 
mottagning

VAL-data vårdkontakter, 
sjukdomar (skillnader i 
diagnosgrupper, typer 
av vård mellan 
områden)
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Stockholmsenkäten HLV 2018

BHV/MHV-statistik per 
mottagning

VAL vårdkontakter
Beroendevård

Elevhälsan

ANDT 



68

SEGREGATION 
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I stadsdelen Hässelby-Vällingby arbetar man under 2019 med att ta fram en 
modell för tidigt stöd som bygger på att insatser är lättillgängligt, håller hög och 
jämn kvalitet, bygger på kontinuitet och där insatser erbjuds i ett sammanhang 
och där men ser till helheten runt ett barn/ungdom.   

UPPDRAG PSYKISK HÄLSA STOCKHOLMS LÄN –
PILOT FÖREBYGGANDE OCH TIDIGA INSATSER I SOCIALTJÄNSTEN 

• Utbildning, inkomst, 
sysselsättning, boende, 
ekonomiskt bistånd, 
utländsk bakgrund, 
familjetyp.

STÖD FRÅN CES:
• Riskgrupper - Barn till 

förälder som vårdats för 
missbruk, psykisk 
ohälsa, slutenvård, per 
stadsdel. 

• Brottsstatistik 
• Hot/våld, 

Upplevd Tillit 
och trygghet 
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Ny version Folkhälsokollen hösten 2020

- Kommundelar vissa indikatorer (se exempel)

- Nya statistikområden (äldre, ungdomar, jämlik hälsa/vård mm)

- Nya indikatorer

- Ny layout mm
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Sociodemografi kommundelar Huddinge, Botkyrka, Salem

Invånare 25-64 år  (Preliminära siffror)
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Tack!

Frågor?

Vicky Bartelink, vicky.bartelink@sll.se

Emelie Andersson, emelie.i.andersson@sll.se

Anders Walander, anders.walander@sll.se

mailto:vicky.bartelink@sll.se
mailto:emelie.andersson@sll.se
mailto:anders.walander@sll.se

