
Samverkan för folkhälsa! 
Västerbottens modell för regional 

samordning av folkhälsoarbete



Regeringsuppdrag 2019-2021

Uppdrag: Att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt 

arbete för en god och jämlik folkhälsa utifrån folkhälsopolitikens åtta 

målområden

Mål: Att skapa bättre förutsättningar för det lokala främjande och 

förebyggande arbetet 

Aktörer: Länsstyrelserna i Västerbotten och Stockholm



Tema folkhälsa – lokalt 
och regionalt stöd —

Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se)

Nationella folkhälsomålet: 
Skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation (30 år)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/


Västerbotten – glesbygd & städer  

12 av 15 kommuner har 
färre än 9 000 invånare 

270 000 invånare, 80% 
bor i kustkommunerna 



Västerbottens modell för 

samordning av lokalt och 

regionalt folkhälsoarbete



Västerbottensmodellen (1)

Lyssna

• Behovsorienterat 
förhållningssätt

Lita på varandra

• Tillitbaseras 
arbetsprocess

Göra

• Strukturerade 
metoder 



Exempel från pilotprojektet: Inventering 

och dialog 



Utbildning i folkhälsovetenskap 

och praktiskt folkhälsoarbete

• Uppdragsutbildning för 

politiker och tjänstepersoner 

• 94 deltagare från hela länet

• 2 veckors utbildning 

• Gruppuppgift inom den egna 

organisationerna  



Vad har deltagarna sagt om kursen?

”Kursen har hjälpt mig att hitta 
ryggraden i allt folkhälsoarbete” 

Minoritetssamordnare

”Vi måste organisera folkhälsoarbetet på 
ett tydligare sätt”

Kommunstyrelsens ordförande

”Det här har varit en berikande upplevelse. Nu 
ska vi jobba med verksamhetscheferna.” 

kommunchef



Västerbottensmodellen (2) 

Lyssna

• Behovsorienterat 
förhållningssätt

Lita på varandra

• Tillitbaseras 
arbetsprocess

Göra

• Strukturerade 
metoder 



Exempel från pilotprojektet:  

En regional röst 

• Aktiviteter: regional och 

lokal statistik, 

konferenser, nätverk etc.

• Arbetsprocesser: 

projektgrupp, styrgrupp 

etc.

Lita på varandra

• Tillitbaseras 
arbetsprocess



Att våga vara långsam 

• Invänta kommunernas 

processer

• ”ha is i magen” 

• Tänka långsiktigt i 

”görandet”

• Processen med 

avsiktsförklaringen 
Ett illustrerat mönster till Vännäs kommun. 
Illustratör: Kajsa Nilsson  



Västerbottensmodellen (3) 

Lyssna

• Behovsorienterat 
förhållningssätt

Lita på varandra

• Tillitbaseras 
arbetsprocess

Göra

• Strukturerade 
metoder 



Metoder som testats

Uppföljande dialoger Samverksnkonferenser Överrenskommelse 

Kunskapshöjande 
instaser

Informationsspridning 



Med örat 

mot marken 

och blicken 

i horisonten 



Från projekt till förvaltning

”Tänkt att vi i Västerbotten kommit så långt med 

pilotuppdraget att vi, regionen, länsstyrelsen och 

kommunerna, gjort ett gemensamt arbete med 

avsiktsförklaringen”







Kontakt 

Länsstyrelsen Västerbotten, pilotprojekt: 

Lisa.Harryson@lansstyrelsen.se

Region Västerbotten, Folkhälsoenheten: 

Sofia.Elwer@regionvasterbotten.se

Umeå Universitet, forskning: 

Helene.Johansson@umu.se

Jämlik hälsa | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)
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