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Samhällsutmaning - Jämlik hälsa

• Hälsoläget i Sverige är generellt sett bra. Men
skillnaden mellan olika grupper i samhället växer

• Utöver att den genomsnittliga livslängden är 
kortare i lägre sociala skikt är också den 
individuella variationen inom dessa grupper större

• Hur länge man lever men också hur man mår 
medan man lever är socialt skiktat, man pratar ofta 
om att det finns sociala orsaker till ohälsa men det 
innebär också att hälsan är påverkbar genom olika 
insatser 

• Den ojämlika hälsan i landet påverkar inte bara den 
individuella hälsan och de sociala skillnaderna 
mellan grupperna utan även den ekonomiska 
tillväxten och därmed Sveriges ekonomiska 
hållbarhet

• Ojämlikheten i hälsa kan inte lösas enbart i hälso-
och sjukvården utan måste ske i samarbete med 
ALLA samhällssektorer 

• Det finns områden i Sverige som är klassade som 
särskilt utsatta pga av otrygghet och kriminalitet 
som förvärrar hälsan hos de boende i området

Utan att arbeta med levnadsvanor och mot en mer 
jämlik hälso- och sjukvård i socialt utsatta områden 
kommer vi inte att nå en jämlik hälsa i befolkningen



Lösningar……

• Delaktighet för individen i samhället – Integration

• Sociala, ekologiska och ekonomiska hållbara lösningar i platsen där människor bor 
och verkar i sin vardag

• Utbildning, lärande och ”health literacy” tillsammans/innovativ hälsokunskap 
med nya metoder

• Global hälsa och migration stärker mångfalden

• Hälsofrämjande arbete i samverkan mellan olika sektorer

• Digitalisering i samhället

• Nya former för egenvård utanför traditionella institutioner



Jämlik hälsa och Closing the Gap (WHO)
- Levnadsvanor beror på våra livsvillkor

Promotion: Processer som främjar hälsa, utgår från en positiv 
företeelse som man vill stärka

Prevention: Förebyggande åtgärd för att förhindra uppkomst av
sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem
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Att systemförändra medverkande aktörer för att möta komplexa 
samhällsutmaningar

Att utveckla nya produkter och tjänster i gränslandet mellan 
aktörerna



Möta en samhällsutmaning genom att minska den ojämlika 
hälsan, eftersom jämlikare hälsa ger ekonomisk tillväxt och 
friskare befolkning. När individer i socialt utsatta områden 
blir medproducenter till framtidens hälsotjänster i co-labs
för open innovation, inom ramen för ett arbetssätt som i sig 
är hälsofrämjande, uppstår vinster för så väl samhälle som 
näringsliv. Behövliga systemförändringar kan identifieras i 
dessa aktiviteter såväl som idéer till nya produkter och 
tjänster.



Jämlik hälsa-hälsofrämjande 
innovation i samverkan i Lindängen 
Malmö



• Bidra till ny kunskap i hälsopromotion som baseras på Malmö 
kommissionens arbete

• Systemförändringar och implementering av innovationsplattformar ute i 
samhället

• Användardrivna processer som utgår från befolkningens behov  –
hälsopromotion och innovation på individ, grupp och samhällsnivå för 
ökad egenmakt

• Kapacitetsbildande – utveckla nya hållbara metoder – i platsen – en 
iterativ process



Spridning av prototypen till andra platser i Sverige och internationellt

Lindängen 
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KONSORTIUM / STYRGRUPP
• LEDER DET STRATEGISKA UTVECKLINGSARBETET AV PROTOTYPEN
• HÄR SITTER MALMÖ UNIVERSITET, MALMÖ STAD, FINSAM, REGION 

SKÅNE, RÄDDA BARNEN, TEPE, APOTEKTET HJÄRTAT MFL

RÅDGIVANDE OPERATIV GRUPP
• TILLFÖR FÖR PROTOTYPUTVECKLINGEN NÖDVÄNDIGA PERSPEKTIV

DELTAGANDE I OLIKA AKTIVITETER

OPERATIV GRUPP Sekretariat på plats
• ANSVARAR FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETSUTVECKLINGEN; ÄR ANALYSCENTRAL OCH 

PLANERINGSFUNKTION

Hälsofrämjare, Idéburen sektor, Malmö stad, Malmö Universitet
DELAKTIGA NÄRINGSLIVAKTÖRER
• ANVÄNDER PROTOTYPEN FÖR AVGRÄNSADE AKTIVITETER, TEX
• TESTBED
• UTVECKLING AV PRODUKTER OCH AFFÄRSMODELLER

UDI-lab:

UDI-lab

Bilden i cirkelns mitt är lånad av SWEDESD.



Hälsofrämjaren rekryteras från 
området.

Hälsofrämjaren känner området, 
socialt, kulturellt, språkmässigt etc.

Hälsofrämjaren är en ”doer” och 
nätverkande person.

Hälsofrämjaren utbildas inledningsvis i 
processledning, föreningskunskap mm.

Hälsofrämjaren representerar olika 
åldrar.

Hälsofrämjaren driver labben med 
forskare, doktorander och studenter

Hälsofrämjaren som navet i innovationsplattformen









Hälsofrämjarnas arbete i Lindängen – Mänskliga Rättigheter
och deltagarbaserade metoder

Promotion: Processer som främjar hälsa, utgår från en positiv 
företeelse som man vill stärka



Platsens betydelse 



Välbefinnande



Fysiska aktiviteter



Hälsocirklar



Hälsofrämjarmöten



Media



Mobilisering kring matsvinn



Forskning i Lindängen
Hälsofrämjare- doktorander, forskare från universitet

Promotion: Processer som främjar hälsa, utgår från en positiv 
företeelse som man vill stärka



Forskargrupp från vårdvetenskap, biomedicin, tandvård, 
folkhälsa

• Utvärderingsmodell - Utvärderar samverkan och mäter samhällseffekter, makt och inflytande i samarbete i 
ett internationellt samarbete (Folkhälsa)

• Deltagarbaserad aktionsforskning (CBPR modell)

– Hälsofrämjaren från Lindängen arbetar tillsammans med forskare på universitet för att hitta nya kunskap 
och innovativa idéer som sedan kan ligga som underlag för mer långsiktiga interventioner. 

(Fokusgrupper, Photovoice, Story dialog, Forskningscirkla, Tidgeografi- geografisk förankring i platser och 
aktivitet)

• Självskattad hälsa - evidensbaserade frågeformulär/instrument

• Tvärvetenskapliga projekt mellan biomedicin och hälsovetenskap som mäter hälsa för egenvård

• Pedagogisk forskning runt lärande, studentmedverkan

• Avhandlingsarbeten



Hälsolitteracitet och hälsopromotivt arbete medfokus på 
kvinnliga migranter från länder i Mellanöstern boende i 
Malmö, Sverige  

• Syftet med studie 1 är att utforska hur 
kvinnliga migranter från länder i mellanöstern 
som bor i Malmö, Sverige upplever egenmakt 
att ta hand om sin egen hälsa med fokus på 
egenvård under en deltagarbaserad studie.

• Syftet med studie 2 är att utforska hur 
personal inom primärvård, socialtjänst och 
idéburen sektor upplever hälsolitteracitet 
bland kvinnliga migranter från länder i 
Mellanöstern boende i Sverige, samt deras 
hälsopromotiva arbete för denna grupp. 





Vad vi lärt….

• Tillitsbyggande över längre tid är absolut nödvändigt för att uppnå 
hållbarhet i interventioner

• Nyckel Innovation: Hälsofrämjare – inte hälso professioner!

• Flexibilitet i systemen en nödvändighet i samverkans projekt

• Hur utvärdera ett deltagarbaserat projekt som fokuserar på 
hälsopromotion?  – en integrering av olika metoder och ontologier 
(kvalitativa som kvantitativa, olika nivåer och olika fokus)



Lösning Resultat

• Penta- helix samverkan ”in real life”

• Hälsofrämjande 
Innovationsplattform i socialt utsatta 
områden fyller gapet mellan 
kommunal verksamhet och 
primärvård

• Utmaningsbaserat lärande för 
studenter och lärare 

• ”Living labs” för egenvård, fysisk 
aktivitet och hälso-kommunikation 
som lägger grunden för bättre 
interventioner

• Utvärdering av hälsa och social 
impact - i samarbete   med USA och 
internationella forskare

• Mätbara hälsoindikatorer samt 
hälsolitteracitet, kulturell 
medvetenhet 

• Instrument för att mäta 
empowerment rörelser och 
demokratiprocesser på samhällsnivå

• Produkter/tjänster utformade efter 
användarnas behov i gränslandet 
mellan olika sektorer

• Identifierat strukturella system 
hinder/svårigheter  

• Stärkta professionsutbildningar och 
ett  utmaningsdrivet lärande med 
inslag av social innovation 



www.jamlikhalsa.se

http://www.jamlikhalsa.se/

