Samhällsmedicin
– nu då och i framtiden

Kartlägga,
analysera och
förbättra

samhällsmedicin jubilerar i år.

I 25 år har
vår förvaltning kartlagt hälsoläget i Gävleborg
genom att samla in resultat från enkäter, register
och undersökningar, analyserat data och använt
resultaten i strategier och stöd för folkhälsoarbetet i
länet. Trots att vi fortfarande är en ung enhet har vi
en lång och på många sätt spännande historia som
bidragit till att landets och världens blickar då och
då riktats mot Gävleborg.
Våra medarbetare har bidragit till och bidrar
dagligen till att viktig kunskap om folkhälsan i
länet sprids och används av kommuner, hälso- och
sjukvården och andra samhällsaktörer.
I upplägget för den här jubileumsskriften har vi
gjort precis så som vi brukar – vi har kartlagt läget
igår och idag och vi har analyserat de nödvändiga
stegen framåt. Nu vill vi dela med oss av det vi sett.
Varsågod - det här är Samhällsmedicin.

”Det finns en samsyn
och en övertygelse om
att vi måste jobba med
folkhälsa för samhällets
tillväxt och utveckling
som är väldigt positiv.
Den synen gör det
också enklare för oss
att arbeta.”
Fakta:
namn: Katarina Wijk
då: Chef för Avdelningen
arbets- och folkhälsovetenskap
samt Centrum för
belastningsskadeforskning
vid Högskolan i Gävle
nu: Förvaltningschef på
Samhällsmedicin sedan augusti
2011. Fil doktor och docent.
Bor i Gävle.

katarina wijk är förvaltningen Samhällsmedicins chef sedan
sommaren 2011. Med en bakgrund inom implementeringsforskning
och förändringsforskning känner hon sig hemma i en verksamhet
som Samhällsmedicin där det, som hon själv beskriver det, pågår
ständig utveckling och förändring.
– Att få ha kvar en fot i forskningen och samtidigt få vara med och
tillämpa forskning och applicera den på verkligheten är spännande.
Jag är också väldigt tilltalad av det vetenskapliga synsätt som präglar
den här verksamheten.

T

iden just nu liknar Katarina vid ett paradigmskifte – ett
brott mellan en tid där primärvården varit ensam om att
arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande – och
en tid där det förebyggande arbetet tar en större plats inom hela
landstinget. Samtidigt ser hon också att det finns en större medvetenhet i samhället i stort om vikten att arbeta med folkhälsa.
– Just nu är det mycket fokus på sjukdomsförebyggande
inom hälso- och sjukvården, det har kommit nationella riktlinjer
för sjukdomsförebyggande och det är något som alla landsting
behöver förhålla sig till. Det innebär att man i patientmötet ska
samtala om levnadsvanor och ge stöd för förändring av ohälsosamma vanor. Dessutom finns det en samlad kraft i regionen
för att jobba med folkhälsofrågor och det ser jag som en otrolig
styrka. Det finns en samsyn och en övertygelse om att vi måste
jobba med folkhälsa för samhällets tillväxt och utveckling som
är väldigt positiv. Den synen gör det också enklare för oss att arbeta. Man ser exempel på det i den regionala utvecklingsplanen,
i ett nyligen antaget länsövergripande inriktningsdokument
”gemensamma utgångspunkter för folkhälsa”, man ser det i landstingets måldokument, man ser det i budgeten och så vidare.
Det är väldigt mycket fokus på folkhälsa och jag är övertygad om
att det kommer att hålla i sig, säger Katarina.

En viktig motor i det fortsatta arbetet

I den samhällsbilden är Katarina också övertygad att Samhällsmedicin kommer att ha en betydande roll:
– Min bild är att Samhällsmedicin kommer att vara en

utvecklingsmotor i folkhälsofrågor i länet, tillsammans med
andra aktörer. Vi kommer att fortsätta vara starka inom det här
området. På vissa områden ligger vi också väldigt långt fram
om man jämför nationellt, exempelvis inom analyser av öppna
jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet, säger Katarina och
fortsätter.
– Kvalitet och effektivitet är nyckelord för utveckling och
många gånger behöver man sätta sig in i hur det ser ut för att
kunna utveckla. Och där har vi en viktig roll; att i samverkan
med andra aktörer kartlägga och strategiskt planera för hur man
kan förändra, och att fortsätta göra uppföljning och analys på
uppdrag av landstingsledningen.

Folkhälsoenheten är en del av det nya
Samhällsmedicin

En stor förändring och utveckling som Katarina och förvaltningens alla medarbetare blev en del av i maj 2012 var att Folkhälsoenheten, som tidigare tillhörde primärvården, sammanfogades
med Samhällsmedicinska förvaltningen. En förändring som
Katarina ser som positiv och stärkande för båda parter.
– Jag ser bara fördelar med samgåendet. I och med det blir
vi en samlad kraft och vi kan få en samsyn. Folkhälsoenheten är
exempelvis duktiga på bland annat utbildning och metoder som
exempelvis hälsosamtal och tobaksavvänjning. Samhällsmedicin
är traditionellt starka inom utredning, processtöd och strategiskt
arbete. Tillsammans blir vi skickliga på både det operativa och
det strategiska och vi kan lära oss utav varandra. Det berikar.

På väg mot kunskapsstyrning

En framtida riktning för Samhällsmedicin som Katarina förutspår är att verksamheten går mot kunskapsstyrning
– Jag tror att kunskapsstyrningen kommer att prägla samhället i stort och inte minst oss, att vägledas av kunskap eller
bästa evidens. Det utesluter inte till exempel ekonomistyrning
eller produktionsstyrning, men att kunskapsstyrning kommer att få stor plats och det kommer sannolikt att prägla vår
verksamhet framöver. Att vi blir en del av kunskapsstyrningen i
Landstinget Gävleborg.

Kompetens och vetenskaplighet förklaring
till framgång

Samhällsmedicins framtid i stort beskriver Katarina som ljus
och hon är övertygad om att förvaltningens verksamhet även i
fortsättningen kommer att vara efterfrågad. Förklaringen tror
hon finns i det vetenskapliga förhållningssättet och i personalens samlade kompetens.
– Idag efterfrågar man oss hela tiden och lyfter fram vikten
av att den här funktionen finns. Min bedömning idag är att vi
har mycket att göra och att vi har goda resurser. Det finns en
oerhörd kompetens bland dem som jobbar här och det, tillsammans med det vetenskapliga förhållningssättet, är en styrka
och en orsak till att det finns ett så stort förtroende för den här
förvaltningen. Bilden hos omvärlden är att det finns kompetenta medarbetare här som man kan vända sig till om man vill
ha stöd och det har gjort att vi fått fortsätta vara så stora som
vi är och att vi får så många och varierande uppdrag. Att det
ser ut så är inte en persons verk, varken tidigare eller nu, det är
något som många människor tillsammans har bidragit till.

”Det finns en oerhörd
kompetens bland
dem som jobbar här
och det, tillsammans
med det vetenskapliga
förhållningssättet, är en
styrka och en orsak till
att det finns ett så stort
förtroende för den här
förvaltningen.”

”

Samhällsmedicin har en strategisk roll när det gäller
folkhälsofrågor - både när det gäller att utbilda inom området
och att skapa modeller för analyser och utvärderingar samt
att genomföra dessa. Jag ser Samhällsmedicin som ett

kompetent stöd
i arbetet att skapa förutsättningar för att
stärka Landstinget Gävleborgs roll som en
kunskapsbaserad verksamhet. Förvaltningen är
också en aktiv partner i samverkansnämnden
och en viktig aktör på den regionala arenan,
sett ur ett länsperspektiv.

Svante Lönnbark
Landstingsdirektör
Landstinget Gävleborg

”

Jag tycker Samhällsmedicin är till
stor hjälp när det gäller analyser och
kartläggningar. Vi har haft stor nytta
av samhällsmedicin för

att tolka och få hjälp
med resultaten

från nationella patientenkäten.
Vi har nu även ett stort jobb på gång med arbetet att implementera
nationella riktlinjerna för sjukdomsförbyggande metoder och här
får vi oerhört bra hjälp från förvaltningen.
Berit Fredricsson
chef hälsovalskontoret
Landstinget Gävleborg

Tillsammans för
en god hälsa på
lika villkor
S

amhällsmedicin är Landstinget Gävleborgs centrala
resurs och stöd för folkhälsoarbetet i länet. Sedan
maj 2012 ingår också Folkhälsoenheten, som tidigare
tillhörde primärvården, i den samhällsmedicinska förvaltningen.
Det är här betyder att vår verksamhet och uppdrag har breddats
och att vi tillsammans, i det nya Samhällsmedicin, på många sätt
blivit starkare.
Precis som tidigare vilar vårt arbete på vetenskaplig grund och
på kunskapsbaserade metoder. Detta är också en viktig del av vår
verksamhets värdegrund. Professionalism och ansvar är för oss
att ha ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett sådant synsätt bidrar
till att våra samarbetspartners kan hämta stöd i våra kunskaper
och lita på att våra iakttagelser är sanna.
Genom våra medarbetares gedigna kompetenser och genom
vår förvaltnings samlade erfarenheter och arbetssätt vill vi
bidra till att stärka hälsan i vårt län. Tillsammans med övriga

verksamheter inom Landstinget Gävleborg och tillsammans med
andra samhällsaktörer arbetar vi för en god hälsa på lika villkor
i Gävleborg.

Hur gör vi?

Samhällsmedicins uppdrag är brett och därför är också våra
arbetsmetoder och samverkansparter många. Vi har ett nära
samarbete med hälso- och sjukvården och andra samhällsaktörer. Inom ramen för vårt folkhälsouppdrag arbetar vi med
kartläggning, analys och uppföljning, folkhälsorapportering och
kunskapsstöd, processtöd och samordning. Vi har också en del
uppdrag inom hälso- och sjukvårdsanalys och vi fungerar som
statistik- och metodstöd för landstingsledningen. Man kan säga
sig vårt arbete är både strategiskt och operativt och sträcker sig
från att ta fram strategier för en bättre folkhälsa till att utbilda
vårdpersonal inom levnadsvanor.

1969 ville landstinget och Socialstyrelsen gemensamt undersöka

”Vi insåg tidigt att det
var viktigt att använda
vetenskaplig metod för att
dokumentera och följa upp”
Fakta:
namn: Sören Jakobsson
då: Läkare och chef på
Samhällsmedicin 1987–1999
nu: Pensionär sedan 1999.
Njuter av livet i en liten by
nordväst om Långshyttan.
Han sjunger i kör, smider och
jagar älg.

värdet av allmänna hälsokontroller av befolkningen. Gävle utsågs till
försöksenhet för studien X69 och Sören Jakobsson, då överläkare på
medicinska kliniken på Gävle lasarett, blev utsedd att leda studien.
När enheten Samhällsmedicin, knappt tjugo år senare, såg dagens
ljus var det också Sören som blev enhetens första chef.

S

ören Jakobsson, läkare och chef för Samhällsmedicin åren
1987-1999, är vad man skulle kunna kalla samhällsmedicins ”grand old man”. Åren innan enheten bildades
hade han länge arbetat med frågor som rör förebyggande vård,
betydelsen av tidiga diagnoser och kunskapen om riskindikatorer. Han ledde studien X69 där Gävle var försöksenhet och han
ingick i en nationell planeringsgrupp för preventiv kardiologi
som Statens medicinska forskningsråd inrättade 1969. När
Sören ska beskriva grunderna för Samhällsmedicins uppbyggnad
i Gävle så är det också dessa två områden som han lyfter fram.
– Jag skulle vilja säga att den här enheten vilar på två ben: Dels
den stora hälsokontrollen som genomfördes 1969-1972 för att
förstå befolkningsunderlaget som sjukdomsindikator. Dels planeringsgruppen för preventiv kardiologi för att förebygga hjärtinfarkter. Om man lägger ihop de två bitarna har man grunden för
Samhällsmedicin som den ser ut idag. En tredje bit tillkom senare
och det var när Länsläkarväsendet avvecklades och vi fick ansvar
för smittskydd och kompetens i miljömedicinska frågor. Den
biten var vi aldrig särskilt bra på, men där fick vi stöd av Uppsala
som var proffs på det området, säger Sören Jakobsson.

Samarbeten och kunskapsbredd en framgångsfaktor

Just den typen av samarbete – att ta hjälp av specialister och
forskare inom olika områden – kom också att bli en utav Samhällsmedicins framgångsfaktorer och kännetecken. I takt med att
enheten etablerade sig och växte breddades också kunskapsbasen
i personalstyrkan. Det anställdes en psykolog, en samhällsvetare,
sociologer, socionom och en vårdlärare. Någon statistiker rekryterades aldrig eftersom ”en statistiker inte skulle ha jobb att göra
varje dag”, som Sören själv uttryckte det. I stället utvecklades
fruktbara samarbeten med de institutioner och ”proffs” som
verksamheten för stunden behövde - ett modernt och profes-

sionellt arbetssätt som mötte respekt hos omvärlden. Sören
framhåller också stringensen i enhetens arbete och det faktum
att deras metoder alltid vilat på vetenskaplig grund som orsaker
till att Samhällsmedicin i Gävle fick ett gott rykte.
– Vi insåg tidigt att det var viktigt att använda vetenskaplig metod för att dokumentera och följa upp. Under X69
utvärderade vi dåtidens metoder för bröstcancerdiagnostik och
röntgenläkaren Bengt Lundgren utvecklade tekniken till så
kallad enbildsmammografi som idag är den vedertagna metoden.
För att andra skulle ta till sig av våra resultat krävdes det att vi
var vetenskapliga och stringenta i vårt arbete.
Som exempel på det delar Sören med sig av en anekdot från
tiden. På en läkarkonferens i New York möttes svenskarnas
upptäckter kring värmekamerans brister av tvivel.
– När vi kom till New York och skulle presentera våra resultat
var det många som ifrågasatte oss. Värmekamera var på modet
i USA då och plötsligt dyker två svenskar upp och förkastar
metoden. Jag vet att Bengt Lundgren vid ett tillfälle bemötte en
amerikansk läkares skepsis med frågan ”Do you consider me being a liar?” Vi hade bra på fötterna och det märktes nog.
För Samhällsmedicins del hoppas Sören att verksamheten,
precis som på hans tid, ska ha läkare anställda och att man står
på vetenskaplig grund även i fortsättningen
– Du behöver kunna vården om du ska in och påverka den,
därför förespråkar jag att det ska finnas doktorer i verksamheten.
Det är också viktigt att det vetenskapliga synsättet lever kvar.
Då och då poppar det upp åsikter om att vi borde arbeta mer
praktiskt, men jag är övertygad om att man måste kunna bidra
med vetenskapligt arbete för att kunna få hjälp av universitet
och proffs både i Sverige och utomlands och den hjälpen behövs.
Man måste ha stöd av den kunskap som finns i omvärlden, säger
Sören Jakobsson.

”När jag och Ola kom
ut och berättade om hur
vi övervakade hälsoläget
i vår befolkning möttes
det med respekt”

lars sundman är läkare i grunden och när han rekryterades till dåvarande
hälsoenheten på Gävle lasarett 1966 så var det för att delta i arbetet kring
den stora hälsokontrollen i Gävle.
– Jag har alltid haft en grunduppfattning om att förebyggande arbete har
ett särskilt värde, så jag var inte svår att övertala. De där fröna som såddes i
och med att vi genomförde hälsokontrollerna, den utvecklingen som vi sen
fick se med Sören Jakobssons avhandling, Bengts Lundgrens avhandling och
hela hälsokontrollens resultat gjorde att jag gärna var kvar i det där.

Fakta:
namn: Lars Sundman
då: Läkare och medarbetare på
Samhällsmedicin 1987-2008
nu: Pensionär sedan 2008.
Bor och trivs i Gävle. Lyssnar
gärna på folkmusik och tycker
om att fiska

L

ars Sundman blev kvar. I 42 år stannade han på Samhällsmedicin i Gävle. När hälsokontrollerna var slut jobbade
Lars delvis i primärvård och delvis på hälsoenheten. Från
1988, ett år efter att hälsoenheten blivit Samhällsmedicin, fanns
han på den nya enheten på heltid med den epidemiologiska
bevakningen som sitt huvudsakliga engagemang. Tillsammans
med kollegorna på Samhällsmedicin arbetade han fram ett
system där Gävleborgarnas hälsoläge kontinuerligt kunde följas
och kartläggas.
– Vi tittade på data från olika register – dödsorsaksregister,
cancerregister och så vidare. Vi frågade oss: Hur ser Gävleborg
ut? Hur utvecklas länet? Kan man tala om översjuklighet,
överdödlighet och så vidare? Min dåvarande kollega Ola
Westin, samhällsvetare och pedagog, drog ett stort lass i detta
arbete i och med att han var så konsekvent och jobbade så väl
med datorer. När jag och Ola kom ut och berättade om hur vi
övervakade hälsoläget i vår befolkning möttes det med respekt,
berättar Lars.

Mötte hårt motstånd

Men arbetet på Samhällsmedicin lovordades inte av alla. Att
som läkare gå från den medicinska kliniken till att arbeta sjukdomsförebyggande var ingen enkel resa. Lars Sundman berättar
att han mötte stort motstånd bland andra läkare när han började
engagera sig i det förebyggande arbetet.
– Vi mötte ett stort motstånd. Jag upplevde mycket aggressivitet och mycket tveksamhet från kollegorna. Jag minns att en
sjukhusläkare sa till mig ”det där du håller på och pratar om, det

är ju religion”. Han menade alltså att vårt arbete skulle ha sin
övertygelse i en känsla eller en egen upplevelse. Att det inte stod
på vetenskaplig grund. Det där fick vi kämpa med i många år.
Även ute i verksamheterna var det i början svårt för Samhällsmedicin att få acceptans.
– När nya hälso- och sjukvårdslagen hade kommit och vi
hade ett legalt stöd för att jobba förebyggande skulle vi ut i
primärvården, men vi blev nästan inte insläppta på hälsocentralerna. På vissa ställen var kollegorna så aggressiva att det var
olustigt att vara kvar. Men det lade sig. De sista tio åren jag var i
tjänst började vi uppleva att man såg på oss med en viss respekt
och lyssnade på det vi hade att komma med, berättar Lars.

Deras iakttagelser grundläggande idag

Sedan dess har utvecklingen i flera avseenden fortsatt, som Lars
själv säger, ”åt rätt håll” och idag är många av de iakttagelser
som Lars och hans kollegor gjorde för tjugo, trettio och fyrtio
år sedan grundläggande och vedertagna inom både vården och i
samhället i stort.
– Vi fick stöd därför att forskningsfronten drog sig framåt.
Nyttan med motion, tobaksfrihet, inställningen till vikt, kostens
sammansättning och så vidare vilar i dag på en mycket säkrare
grund än när Sören och jag började en gång i tiden, säger Lars.
– Och när det gäller de data som exempelvis tas fram kring
alkohol-, tobak- och narkotikaanvändning hos skolungdomar så
finns det idag ett starkt samarbete mellan Samhällsmedicin och
kommunerna, det är oerhört positivt.

”

Samhällsmedicin har genom sina återkommande
redovisningar av folkhälsoläget i länet bidragit
till en höjd kunskapsnivå hos politiker och
tjänstemän, och förhoppningsvis också hos
medborgarna. Faktaunderlag av denna typ utgör
nödvändiga förutsättningar för utarbetande av
strategier för en

”

viktig resurs

Samhällsmedicin Gävleborg är en oerhört

både för landstinget och för länet. Det Samhälls
medicin bidrar med är kompetens när det gäller
folkhälsovetenskap, hälsopedagogik och statistik.
Förvaltningens betydelse kommer också att öka
framöver. Om vi ska klara av att finansiera vård och
omsorg på längre sikt måste hälsan i befolkningen
bli bättre. Samhällsmedicin kan hjälpa till hela vägen
- från att förbättra det förebyggande patientmötet
till samhällets gemensamma insatser för en bättre
folkhälsa. När det gäller Samhällsmedicin är arbetet
dessutom alltid grundat på vetenskap. De är helt
enkelt väldigt proffsiga.

stärkt
folkhälsa

i länet. Inte minst
gäller detta de återkommande enkäter som elever i årskurs 9
och under andra året i gymnasiet får fylla i där de redovisar
sitt bruk av alkohol/droger. De samordnande uppdrag som
Samhällsmedicin därutöver tar som berör både landsting och
kommuner, liksom de utbildningsinsatser som genomförs är
enligt min bedömning också betydelsefulla.
Värdet av återkommande och jämförbara beskrivningar
av befolkningens hälsostatus inom olika områden kan inte
överskattas. Genom sådana beskrivningar kan förändringar, såväl
negativa som positiva, uppmärksammas och handlingsplaner för
att motverka eller understödja dessa utarbetas.
Min förhoppning är att Samhällsmedicin ska fortsätta med
och utveckla de återkommande datainsamlingarna, för att kunna
fånga in olika typer av förändringar avseende folkhälsan i länet.
Konkret hoppas jag också på ett fortsatt bra samarbete i de delar
av våra olika uppdrag där det finns anknytningspunkter. Det
kan gälla faktabaser såväl som vetenskapliga diskussioner om
metoder, angreppssätt och analyser och i förlängningen även
gemensamt genomförda studier.

Annika Almqvist
Chef för FoU Välfärd
Region Gävleborg

Maria Aspers
landstingsråd (MP) med ansvar för folkhälsa och miljö

” stöd till
stort
vårdverksamheterna
Samhällsmedicin är ett

i deras arbete med att utveckla, och utifrån kunskap
och fakta, driva verksamheten vidare i olika
utvecklingslinjer. Via deras analyser förmedlar de
bilder av hur det är och hur det kan komma att bli i
olika arbeten. Jag hoppas att Samhällsmedicin även
i framtiden ska stötta verksamheterna så att de via
kunskap kan styra rätt.
Roger O Nilsson
Divisionschef, Division Medicin- Psykiatri
Landstinget Gävleborg

när ola westin ska beskriva utvecklingen på Samhällsmedicinmedicin mellan

”Nämnderna planerade
årsvis vad de skulle göra för
beställningar och då var våra
dragningar, presentationer
och rapporter kring hälsoläget
användbara för dem.”
Fakta:
namn: Ola Westin
då: Medarbetare på
Samhällsmedicin 1984-2011.
Chef mellan 1997 och 2011.
nu: Pensionerad sedan
2011. Har uppdrag inom
den folkhälsovetenskapliga
utbildningen på Högskolan i
Gävle. Bor i Uppsala.

åren 1984, då han kom till enheten, och 2011 då han slutade, får utlåningen av
bilbarnstolar fungera som ett talande som exempel.
– 1984 hade det börjat bli aktuellt med bilbarnstolar och Landstinget
Gävleborg hyrde ut stolar till nyblivna föräldrar. När jag började vid Hälso- och
sjukvårdsavdelningen vid landstingets kansli så var vi den enhet som skulle
administrera det här. Det var den detaljeringsgraden på arbetet på den tiden.

I

dag hyr Landstinget inte längre ut bilbarnstolar och mycket av
det förebyggande arbetet utförs på andra sätt, ute i landstingets
och kommunernas verksamheter. Samhällsmedicin har
utvecklats till att fungera som en resurs för styrning och ledning av
hälso- och sjukvård och för strategiskt folkhälsoarbete. Ola, som
i grunden är samhällsvetare och doktor i pedagogik, fick uppleva
en gradvis fokusförflyttning under sina 27 år på enheten. Det
medicinska perspektivet blev allt mindre framträdande medan det
samhällsvetenskapliga växte sig starkare. Själv kom han till Hälsosektionen på Landstinget Gävleborg för att arbeta som utredare.
– När jag rekryterades till enheten ville man komplettera
den medicinska kompetensen som man redan hade. Jag skulle
framför allt jobba med analysdelen av verksamheten; att samla
in data och analysera den, för den epidemiologiska bevakningen
och beskriva bilden av hälsoläget, berättar Ola.

organisation med Hälso- och sjukvårdsnämnder som i och med
detta skulle agera beställare av hälso- och sjukvård av utförarna.
En förändring som på många sätt var positiv för Samhällsmedicins verksamhet.
– Vid den här tiden hade vi utvecklat vårt system för epidemiologisk bevakning och vi hade data och olika sätt att föra ut den.
Samtidigt fick vi en tydlig användare – några som var väldigt intresserade att ta del av våra underlag. Hälso- och sjukvårdslagen
säger att sjukvården ska ges efter behov och på lika villkor. För
att kunna leva upp till det behöver man få beskrivet hur behovet
ser ut och då kom vi att bli väldigt intressanta. Nämnderna
planerade årsvis vad de skulle göra för beställningar och då var
våra dragningar, presentationer och rapporter kring hälsoläget
användbara för dem. Vårt uppdrag blev tydligt där.

Systematisk och kontinuerlig bevakning
och rapportering

Det sista Ola hann med på Samhällsmedicin, innan han pensionerades sommaren 2011, var att delta i arbetet med att ta fram så
kallade gemensamma utgångspunkter för att förbättra befolkningens hälsa i Gävleborg. Ett politiskt dokument och en strategi för
det framtida folkhälsoarbetet som beskriver vilken infrastruktur,
kapacitet eller resurser som behövs för att förbättra befolkningens
hälsa i Gävleborg. Att se till att strategierna tas till vara blir en utav
Samhällsmedicins viktigaste uppgifter framöver, anser Ola.
– Samhällsmedicin är en verksamhet som för en utomstående
inte alltid är genomskådlig och det blir en utmaning framåt
att se till att strategierna efterlevs. Ibland har jag hört att man
har sagt ”Ni på Samhällsmedicin gör ju bra saker, men gör ni
rätt saker?” Och det är ju det där, att göra rätt saker från en
utomståendes synvinkel, men med bibehållen vetenskaplig
integritet, som är utmaningen. Som läget är nu så behövs den
här typen av verksamhet och då inte bara gentemot Landstingets
verksamheter; man kan ju prata om folkhälsoarbetet som del i
att förbättra välfärdssystemet och då blir det ju viktigt att ha en
sådan resurs som Samhällsmedicin i länet.

I slutet av 80-talet gjorde persondatorerna sitt intåg och Ola
minns att det fanns en enda dator som alla på hälso- och
sjukvårdsavdelningen delade på. Tillsammans med Lars Sundman började Ola bygga upp det epidemiologiska bevakningssystemet och koppla det till egna databaser som Samhällsmedicin
än idag är relativt ensamma om i Sverige.
– Samhällsmedicin i Gävle tillhör nog de verksamheter som
har jobbat mest systematiskt på det här området. Vi har data i
en egen databas som vi fyller på efter hand, medan många andra
landsting startar om vid varje ny bevakning. Vi byggde ut våra
system och försökte också hitta olika sätt att sprida informationen på. Det, tillsammans med att vi har kontinuitet i arbetet, är
ganska unikt, säger Ola.

Omorganisation gjorde uppdraget tydligt

1997 efterträdde Ola Westin Sören Jakobsson som chef för
enheten. Några år tidigare -1994 - införde Landstinget en ny

Framtida utmaningar och behov väntar

”

För precis 30 år sedan fick Sverige en ny lag, hälso- och sjukvårdslagen, som utvidgade landstingets
skyldigheter från att bedriva sjukvård till att också ta ett ansvar för förebyggande aktiviter,
hälsovård. Som en följd av detta började en rad landsting inrätta nya funktioner, ofta benämnda
”samhällsmedicinska” (i södra Sverige ofta ”miljömedicinska”) enheter med uppgiften att på olika
sätt förbättra kunskap om befolkningens hälsa och utveckla olika förebyggande insatser. Ett av de
landsting som inrättade en sådan enhet under 1980-talet var Landstinget Gävleborg.
I Gävleborg hade man då redan en tradition av epidemiologiskt kartläggningsarbete, och just
detta arbete har blivit något av ett signum för samhällsmedicinen där. Under en lång följd av år har
man upprätthållit en mycket hög kvalitet på epidemiologiska studier och folkhälsorapportering,
ofta som inspiration för samhällsmedicinska enheter på andra håll i landet. Även om nationella
instanser, som Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, levererar data på riks- och länsnivå,
behövs lokal genomlysning på kommun och stundtals kommundelsnivå för att skapa ett lokalt
intresse. ”Lokala data skapar lokalt engagemang” heter det med rätta.
I takt med att vården blivit allt mer evidensbaserat, dvs. bygger sina insatser på bästa tillgängliga
kunskap, växer kravet på kunskapsunderbyggnad även av de folkhälsopolitiska insatserna.

Samhällsmedicinen
spelar här en mycket
viktig roll;

förutom att man kan identifiera de problem som uppstår
i form av riskfaktorer och sjukdomar så vet man också
något både om orsaksmekanismer och var i befolkningen,
geografiskt och socialt, problemen är mest utbredda. På så
sätt kan insatser ges en mer riktad profil. Förhoppningen är
att vi i framtiden, med samhällsmedicinens hjälp, i större
utsträckning kan flytta strålkastarnas fokus från behandling
av problem till insatser mot problemens orsaker. Vi kan
aldrig utrota sjukdomar genom att behandla dem, men vi
kan – ibland – utrota dem genom förebyggande insatser.

Urban Janlert
Professor i folkhälsovetenskap
Under åren 1985-1993 chef för samhällsmedicinska enheten vid
Norrbottens läns landsting

” situationen kring
Jag hoppas att Samhällsmedicin fortsätter att utveckla
arbetet kring våra CAN-undersökningar, som är en mycket
viktig undersökning för kommunerna för att se hur

ungdomars
drogvanor

ser ut i vårt län. Jag hoppas också att man fortsätter att
samordna tobaksarbetet i länet (den ansvarige slutar
i december) och att man även fortsättningsvis kan
utnyttja kunskapen och kompetensen som för min del är
viktig. En annan förhoppning är att samarbetet mellan
Samhällsmedicin och länets kommuner fortsätter att
utvecklas för att stärka ungdomars hälsa i vårt län. Jag vet
att vårt arbete ute i landet är känt och många kommuner
vill titta på hur vi arbetar i Gävleborg.

”

Johnny Gustafsson
Drogsamordnare
Gävle kommun

Samarbetet med Samhällsmedicin under åren
har alltid varit lätt då vi båda utgår från ett

kritiskt och analytiskt
tänkande.

Vi är båda små enheter som har samarbetat, hjälpt och stöttat
varandra, trots att vi har olika uppdrag. Efter omorganisationen
av Samhällsmedicin ser jag fram emot att forskning inom
folkhälsofrågor tar fart. Det behövs mycket ny kunskap för att
möta framtidens behov.
Marieann Högman
Professor och FoU-chef
Landstinget Gävleborg

Samhälls
medicins
bas
– den röda villan

F

ör många inom Landstinget Gävleborg är det röda
tegelhuset med spröjsade fönster synonymt med
Samhällsmedicin. Sedan starten 1987 har vår verksamhet
inrymts i huset som en gång i tiden byggdes för att lösa
lasarettets personals bostadsbehov. Att sysslomannen och första
underläkaren fick en bostad i nära anslutning till arbetsplatsen
var på den tiden en nödvändighet. Därför fick stadsarkitekten
E A Hedin 1914 uppdraget att ta fram ett förslag på en
byggnad lämplig för ändamålet. Ritningarna godkändes och
bygget påbörjades 1914 för att stå klart 1916. Byggnaden
fick en fasadtyp som hade mycket gemensamt med stadens
villaarkitektur. På ett antal ställen i fasadens yttermur har
arkitekten symboliskt murat in röda tegelkors. Med sitt så
kallade mansardtak har byggnaden än i dag en stark prägel av
villa och privathus.
På senare år kom huset att bli kontorsbyggnad för
sjukhusdirektionen och sjukhusdirektörens kansli. Hösten 1987
flyttade den samhällsmedicinska avdelningen in. Sommaren 2012
förnyades delar av huset genom bland annat renovering av fönster.
Källa: Boken Gävle sjukhus 1887-1987

”
”

Samhällsmedicin var med tidigt, i början
på 2000- talet, och tryckte på vikten
av att kommuner också har ett ansvar i
folkhälsofrågor. Detta har lett till att vi
idag kan arbeta på ett framgångsrikt sätt
med folkhälsofrågor; det vill säga

Samhällsmedicin har varit
en viktig källa och stöd för
vårt lokala hälsofrämjande
folkhälsoarbete. Samtidigt
har man bidragit med

strukturerat,
långsiktigt och
hållbart.

I och med att vi har ett strategiskt arbetssätt i
kommunen, ökar också betydelsen av att utgå
ifrån och använda evidensbaserad kunskap som
underlag i planering och vid beslutsfattande.
Samhällsmedicin bidrar med detta och det
känns tryggt och självklart att vända sig till
dem för att föra en djupare dialog.

Katharina Eisen
Folkhälsostrateg
Kommunledningskontoret, Gävle kommun

viktig
forskningsbaserad
kunskap.

Detta har medfört ett ökat fokus på betydelsen av bakomliggande
strukturella bestämningsfaktorer för en god och jämlik folkhälsa.
Samhällsmedicin kommer att ha en viktig sammanhållande roll, med sin
breda palett av kompetens och som pådrivare för folkhälsoarbetet i länet.

Roger Persson
Kommunalråd och ordförande Folkhälsorådet
Gävle Kommun

”

När jag anställdes som folkhälsochef
i landstinget Sörmland och
fick i uppdrag att bygga upp
Folkhälsoenheten där så besökte jag
Samhällsmedicin i Gävleborg som
jag på många sätt uppfattade som
en kompetent och välfungerande
verksamhet. Enheten var lite av en

förebild

för mig.
Min uppfattning av samhällsmedicin Gävleborg
utifrån det samarbete och det jag har sett av enhetens
arbete genom åren är att det är en verksamhet med hög
samhällsmedicinsk kompetens, är pålitlig, tillgänglig,
intresserad och alltid lätt att samarbeta med.
De har också tagit initiativ till viktiga uppdrag av
nationellt intresse, t.ex. utveckling av folkhälsoenkäten
”Hälsa på lika villkor”, peer review mellan landsting och
metodarbete när det gäller användandet av folkhälsodata.
Marianne Granath
Projektchef på Avdelningen för vård och omsorg
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
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