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• Kortare medellivslängd jämfört 

med befolkningen i andra delar av 

Göteborg (och övriga Sverige)

• Högre dödlighet i bl.a. KOL, 
lungcancer och hjärt- och 
kärlsjukdomar

• Högre andel befolkning med 
övervikt och fetma samt undervikt

Varför ett sjukhus i nordöstra Göteborg?

Ojämlikhet!



Hälsa som mänsklig rättighet
Twenty-second Session of the Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights (2000), General Comment No. 14: The Right to the 
Highest Attainable Standard of Health (Art. 12)

o Availability – Tillgång

o Accessability – Tillgänglighet

o Acceptability – Acceptans

o Quality – Kvalitet





Kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2017:47)

”Kommissionen (menar) att åtgärder för att 
stärka individers och gruppers kontroll, 
inflytande och delaktighet och att göra 
förutsättningarna för dessa aspekter mer 
jämlika är en viktig del av arbetet med en 
god och jämlik hälsa.” s. 216



Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer 

● Levnadsvanegruppen
o Levnadsvanearbete på ANS

● HälsANS arbetsgrupp
o Medarbetarperspektivet



Levnadsvanearbete på ANS

● Workshops
o Praktisk tillämpning

o Presentation av material/broschyrer 

o Webbutbildning

● Samarbete med verksamheter
på arenor utanför sjukhuset

● Medlemskap i HFS 
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Levnadsvanearbete på ANS

● Medlemskap i HFS 



Levnadsvanearbete TOBAK

● Hälsoguider

● Samverkan
o Rökfri Ramadan

o Föreläsningar

● Uppmärksamhetsaktiviteter
o Tobaksfria dagen/veckan

o Internationella KOL-dagen
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Levnadsvanearbete FYSISK AKTIVITET



Levnadsvanearbete MAT



Järn 
Zink 
Protein

Järn 
Vitamin A 
Folsyra

Vitamin C 
Protein

Vitamin A 
Vitamin C

Järn 
Zink 
Protein





Matkostnader påverkar matvanorna, 

de med lägst inkomst äter mer av 

energitäta, näringsfattiga livsmedel 

och mindre av hälsosamma livsmedel 

som till exempel grönsaker och fisk. 

Variation kostar också mera. 

(Livsmedelsverkets rapport 9-2016)

https://urskola.se/Produkter/206021-UR-Samtiden-Hallbar-nutrition-for-halsa-Matvanor-och-socioekonomi
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● … skall vara inkluderande 

● … visar proportioner – inte kvantiteter eller 
serveringsförslag 

● … är ett stöd för att öka konsumtionen av 
grönsaker och rotfrukter 

● … går att tillämpa på ett oändligt antal 
livsmedel och matlagningsmetoder 

(Hesslund & Magnusson 2017)

Tallriksmodellen… 









Kvalitetssäkrat stöd på befolkningsnivå

Målsättning: Stärka det lokala arbetet för att förbättra 
folkhälsan och förebygga ohälsa bland befolkningen i 
nordost.

Hälsa i arbetslivet

Målsättning: Främja en positiv hälsoutveckling hos 
medarbetarna på ANS.

Kunskaps- och metodutveckling 

Målsättning: Sprida och utveckla metoder för 
systematiskt folkhälsoarbete utifrån evidens och 
beprövad erfarenhet.

http://www.angeredsnarsjukhus.se/om-angereds-narsjukhus/halsoframjande-sjukhus/

Målområden för ANS Folkhälsoarbete

http://www.angeredsnarsjukhus.se/om-angereds-narsjukhus/halsoframjande-sjukhus/


Hälsans bestämningsfaktorer, enligt Dahlgren och Whitehead, 1991, modifierad av Angereds Närsjukhus.

Hälsans bestämningsfaktorer
- den ekologiska modellen

”Det allmänna har, 

som anges i såväl 

Regeringsformen som i Mål för 

folkhälsan (prop. 2002/03:35), 

ett ansvar för hälsans 

förutsättningar i meningen att 

öka människors 

handlingsutrymme, men också 

för att stödja enskilda 

människors beslut.” 

Kommissionen för jämlik hälsa

Delbetänkande 1, 2016





● Eget material - Hälsolitteracitet

● Angereds Hjältar
- Budbärare
- ”Storytelling” 

● Använder sjukhusbyggnad



Använder sjukhusbyggnad
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Tack för uppmärksamheten!


