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BAKGRUND 

Cancerprevention 

Cancerprevention omfattar alla de samlade insatser som görs på individ-, grupp- och samhällsnivå 
för att minska risken för uppkomst av cancer. Primär cancerprevention avser framför allt 
främjande av goda levnadsvanor och stödjande miljöer som underlättar för befolkningen att göra 
hälsosamma val. Det handlar även om åtgärder som innebär minskad exponering för riskfaktorer 
och därigenom minskad risk för att cancer uppstår.  

Cancerpreventionsplan Uppsala Örebro sjukvårdsregion 2017–2018 (Regionalt Cancercentrum Uppsala-
Örebro, 2017a) bygger på European code against cancer och planen påvisar betydelsen av 
primärpreventiva insatser som har sin utgångspunkt i levnadsvanor. Syftet med föreliggande plan 
är att utifrån regionala förutsättningar och behov i Uppsala Örebro sjukvårdsregion, konkretiserar 
de preventiva intentionerna i En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009). Enligt WHO kan 
upp till 30 procent av all cancer förebyggas genom förbättrade levnadsvanor. Cancerpreventionsplan 
Uppsala Örebro sjukvårdsregion 2017–2018 har därför valt att fokusera på de levnadsvanor, 
relaterade risker och beteenden som har visat störst påverkan på risken av drabbas av cancer; 
tobaksrökning, övervikt och fetma, fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, solvanor och amning. 
Planen visar också hur och varför det cancerpreventiva arbetet är en viktig del i utvecklingen av 
det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i sjukvårdsregionen.  

Cancerpreventionskalkylatorn är ett användbart verktyg som möjliggör simuleringar av hur 
förändringar i levnadsvanor påverkar nyinsjuknandet i cancer och relaterade samhällskostnader. I 
Cancerpreventionsplan Uppsala Örebro sjukvårdsregion 2017–2018 har exempel på uträkningar kopplat 
till de olika levnadsvanorna eller relaterad risk och beteende genomförts med hjälp av 
Cancerpreventionskalkylatorn.   

Nationella riktlinjer 

Under 2018 publicerade Socialstyrelsen (2018a) en reviderad version av Nationella riktlinjer för 
prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor - stöd för styrning och ledning. Riktlinjerna riktar sig 
till hälso- och sjukvården, kommunal hälso- och sjukvård samt tandvård och innehåller 
rekommendationer om åtgärder för att förebygga och behandla sjukdom genom att förändra 
ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna är kunskapsbaserade och syftet är att höja kvaliteten i 
vården och omsorgen genom att rätt åtgärd används för rätt patientgrupp samt att resurser 
används på ett klokt sätt.  

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention har dessa riktlinjer och 
cancerpreventionsplanen som grund för att förverkliga de preventiva intentionerna i den 
nationella cancerstrategin och därmed minska incidensen av cancer i Uppsala Örebro 
sjukvårdsregion.  

 



 

 

KVALITETSINDIKATORER 
Kvalitetsindikatorer synliggör en verksamhets arbete och stöttar huvudmän och utförare i 
förbättringsarbetet. En kvalitetsindikator är ett mått som speglar kvaliteten och som kan 
användas som underlag för att förbättra verksamheten så som till exempel en öppen redovisning 
av verksamheters resultat (Socialstyrelsen, 2018b).  

Under våren 2018 genomfördes en baslinjemätning i Uppsala Örebro sjukvårdsregions samtliga 
län, på ett urval av kvalitetsindikatorer för prevention. Syftet var att få en överblick över nuläget i 
sjukvårdsregionen och att få underlag för framtida förbättringsarbete. När mätningen 
genomfördes bestod Uppsala Örebro sjukvårdsregion av både landsting och regioner. Även om 
detta nu hunnit ändras och alla blivit regioner används härefter begreppet landsting. 
Preventionsarbete innefattar även områden utanför hälso-och sjukvården varför denna rapport 
även innefattar begreppet län.   

Indikatorerna diskuterades fram i den regionala vårdprocessgruppen för cancerprevention. 
Indikatorerna som valdes är sedan tidigare befintliga nationella indikatorer som organisationer 
och verksamheter i de flesta fall känner till och redovisar i olika kvalitetsregister. Detta för att 
underlätta för organisationer och verksamheter så att resurser kan användas på ett klokt sätt. 
Ytterligare en aspekt var att de skulle känna igen indikatorerna och för att tydliggöra deras värde 
även inom cancerprevention. En mall togs fram för de kvalitetsindikatorerna som ingår i 
baslinjemätningen (bilaga1). I den framgår även vilka källor och kvalitetsregister data har hämtats 
ifrån till denna baslinjemätning.  

Indikatorerna är uppdelade enligt följande struktur: 

• Strukturindikatorer visar förutsättningarna för god hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete 
(S) 

• Processindikatorer visar det praktiska arbetet, vem som gör vad, när och hur (P) 

• Resultatindikatorvisar resultaten av preventionsarbetet hos befolkningen (R) 
 

I den här rapporten presenteras utvalda delar av resultatet samt kompletterande indikatorer från 
senaste nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”. Respektive regions data finns bifogat i 
bilagorna 2–8.  

 



 

Nationella folkhälsomått 

Tabell 1. Nationella folkhälsomått 

Folkhälsomått 
Dalarna Gävleborg Sörmland Värmland Västmanland Uppsala Örebro Riket 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Självskattad hälsa 

Andel (%) som uppgivit 
att deras allmänna 
hälsotillstånd är bra eller 
mycket bra 

73 68 73 66 70 70 72 69 74 68 75 73 73 67 75 70 

Fetma 

Andel (%) individer som 
beräknats ha BMI ≥ 30 
baserat på 
självrapporterade 
uppgifter 

15 19 21 16 16 14 19 18 18 17 15 14 17 16 15 15 

Fysisk aktivitet 

Andel (%) som ägnat sig 
åt fysisk aktivitet ≥150 
minuter per vecka 

65 64 63 60 60 63 60 62 59 60 65 67 63 69 64 64 

Matvanor 

Andel (%) som äter 
frukt/grönsaker mer än 
3ggr/dag 

12 28 14 28 12 29 11 23 13 27 12 31 16 31 15 30 

Daglig rökning 

Andel (%) som röker 
dagligen 

7 5 5 11 9 11 8 11 6 9 5 8 10 8 8 9 

Tobaksanvändning hos 
gravida 

Andel (%) som röker eller 
snusar dagligen 
graviditetsvecka 8–12 

 6.9  8.2  8.3  6.4  7.0  5.5  7.2  5.9 



 

 

Källa: Öppna jämförelser folkhälsa 2019 - www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material  
Uppgifterna om ”Tobaksanvändning hos gravida” kommer från medicinska födelseregistret och gäller för år 2016, övriga mått grundar sig på data från folkhälsomyndighetens 
enkätundersökning ”Hälsa på lika villkor” som når individer 16–84 år och gäller för åren 2015–2018 (fysisk aktivitet 2016–2018).  

Alkoholvanor 

Andel (%) som 
identifierats som 
riskkonsumenter efter  
svar på tre frågor om 
alkoholkonsumtion 

18 11 22 10 15 14 20 14 22 10 19 14 19 10 19 13 
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I tabell 1 visas en sammanställning av utvalda folkhälsomått baserade på data från rapporten 
”Öppna jämförelser folkhälsa 2019” i vilken information har hämtats från 
Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät – ”Hälsa på lika villkor” och från medicinska 
födelseregistret. Hela rapporten finns att läsa på: www.folkhalsomyndigheten.se /publicerat-
material. 

Enkäten ”Hälsa på lika villkor” skickas till slumpmässigt utvalda personer 18–84 år gamla. I 
tabellen redovisade resultat gäller ett snitt för åren 2015–2018 (för fysisk aktivitet 2016–2018, 
tobaksanvändning hos gravida år 2016). Svarsfrekvensen under åren 2015–2018 har varierat 
mellan 42 och 49%. 

Även om det finns skillnader mellan de sju landstingen/regionerna i Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion, är det viktigt att påpeka att dessa generellt sett är små och oftast inte når nivån 
för statistiskt säkerställd skillnad. Sett över alla folkhälsomått framkommer dock en bild, där 
Uppsala ligger bäst till med bättre utfall i nivå med riksgenomsnittet, medan resultaten från 
Västmanland, Gävleborg, Sörmland och Värmland ligger under nivån för riket för flertalet mått. 

I rapporten ”Öppna jämförelser folkhälsa 2019” redovisas även resultat utifrån de svarandes 
utbildningsnivå (förgymnasial, gymnasial, eftergymnasial) där det framkommer klara skillnader 
mellan grupper med olika utbildningsnivå, och också en samvariation mellan regionernas 
socioekonomiska förhållanden och resultat för de olika folkhälsomåtten. 

Självskattad hälsa: Andel (%) som uppger att deras allmänna hälsotillstånd är bra eller mycket 
bra. Män självskattar generellt sitt hälsotillstånd som bättre än kvinnor; i riket skattade 75% av 
männen sitt hälsotillstånd som bra eller mycket bra, jämfört med 70% av kvinnorna. Motsvarande 
andel i UÖ-regionen varierade från 70% (Sörmland) till 75% (Uppsala) för män och 66% 
(Gävleborg) till 73% (Uppsala) för kvinnor. 

Fetma: Andel (%) som beräknas ha ett Body Mass Index (BMI) ≥ 30 baserat på 
självrapporterade uppgifter. I riket var det 15 % bland både för män och kvinnor som beräknades 
nå BMI-nivån för fetma, medan värdena i UÖ-regionen varierade från 14% (Uppsala, Sörmland) 
till 19% (Dalarna) bland kvinnor och från 15% (Dalarna, Uppsala) till 21% (Gävleborg) bland 
män. 

Fysisk aktivitet: Andel (%) som uppger att de ägnar sig åt fysisk aktivitet ≥ 150 minuter per 
vecka (inkluderar fysisk träning och måttligt ansträngande vardagsaktivitet, t.ex. promenader, 
cykling och trädgårdsarbete). I riket uppgav 64% av både män och kvinnor att de ägnat sig åt 
fysisk aktivitet i denna omfattning. I UÖ-regionen varierade andelen från 60% (Västmanland) till 
69% (Örebro) bland kvinnor och från 59% (Västmanland) till 65% (Uppsala, Dalarna) bland 
män. 

Matvanor: Andel (%) som uppgiver att de äter frukt och/eller grönsaker mer än 3 ggr per dag. 
Andelen var dubbelt så hög bland kvinnor jämfört med män – 30% respektive 15% i riket. 
Motsvarande sågs även i UÖ-regionen, där andelen varierade från 23% (Värmland) till 31% 
(Uppsala, Örebro) bland kvinnor och från 11% (Värmland) till 16% (Örebro) bland män. 

Daglig rökning: Andel (%) som uppger att de röker dagligen. I riket angav 9% av kvinnorna och 
8% av männen att de rökte dagligen. I UÖ-regionen varierade andelen från 5% (Dalarna) till 11% 
(Gävleborg, Sörmland, Värmland) bland kvinnor och från 5% (Gävleborg, Uppsala) till 10% 
(Örebro) bland män. 

Tobaksanvändning bland gravida: Andel (%) som röker eller snusar graviditetsvecka 8–12 
(från mödravården rapporterat till medicinska födelseregistret). I riket var det 5.9% av kvinnorna 
som rökte eller snusade under tidig graviditet, vilket varierade från 5.5% (Uppsala) till 8.3% 
(Sörmland) i UÖ-regionen. 



 

 

Alkoholvanor: Andel (%) som identifieras som riskkonsumenter baserat på självrapporterade 
svar på tre frågor om alkoholkonsumtion. Andelen riskkonsumenter i riket var högre bland män 
(19%) jämfört med kvinnor (13 %). Denna skillnad sågs även i UÖ-regionen där andelen 
varierade från 10% (Örebro) till 14% (Sörmland) bland kvinnor och från 15 % (Sörmland) till 
22% (Gävleborg) bland män. 

Generella indikatorer  

Det finns två generella indikatorer i cancerpreventionsplanen som speglar vilka övergripande 
förutsättningar för det cancerpreventiva arbetet i respektive region.  

Tabell 2. Generella indikatorer 

Indikator Dalarna Gävleborg Sörmland Värmland Västmanland Uppsala Örebro 

Antagen 
cancerpreventionsplan 
på lokal nivå av 
regionstyrelsen i 
respektive län. (S) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Länsstrategi/plan för 
att förbättra 
befolkningens hälsa. 
(S) 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Tabell 2 visar att alla sju regioner har antagit Cancerpreventionsplanen politiskt medan sex av 
dem även har en lokal strategi för att förbättra befolkningens hälsa.  

Indikatorer för uppföljning av tobaksrökning 

Med tobaksrökning avses användandet av cigaretter, e-cigaretter och vattenpipa. Tobaksrökning 
är en av de främsta orsakerna till förtidig död då det ökar risken för ett 50-tal sjukdomar, 
däribland cancer (Socialstyrelsen, 2018a). Det är den enskilt största orsaken till cancer och är 
relaterad till ca 15 olika cancerformer. Dessutom svarar tobaksrökning för mer än 20 procent av 
all dödlighet i cancer (Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 2015).  

Generellt sett har tobaksrökning minskat under en längre tid, men det förekommer stora 
variationer mellan olika grupper i befolkningen. Grupper med lägre socioekonomi, låg 
utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad röker i högre utsträckning (Folkhälsomyndigheten, 
2018a).  

Det finns tio indikatorer för området tobaksrökning i Cancerpreventionsplanen. Av dessa har två 
processindikatorer lyfts i denna rapport (tabell 2). Den ena handlar om tillsynsbesök för rökfria 
skolgårdar, då tidiga insatser riktade till barn och unga är centrala. Enligt tobakslagen får rökning 
inte förekomma på skolgårdar (Folkhälsomyndigheten, 2019a) där kommunerna genom 
kontinuerlig tillsyn ansvarar för lagefterlevnad (Länsstyrelsen, 2019). Den andra indikatorn rör 
antal kvalificerade rådgivande samtal om tobak som registrerats i respektive regions journalsystem 
under 2017, fördelat på primärvård, specialistvård och psykiatri. Detta är den åtgärd som 
rekommenderas för tobaksrökning i Socialstyrelsens riktlinjer. Indikatorn kan påvisa behovet av 
utveckling av arbetssätt och processer för att lyfta frågor om levnadsvanor och vid behov kunna 
erbjuda patienter evidensbaserade åtgärder. 
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Tabell 3. Indikatorer för uppföljning av tobak 

Indikator Dalarna Gävleborg Sörmland Värmland Västmanland Uppsala Örebro 

Antal 
tillsynsbesök 
tobak rökfria 
skolgårdar 
(P) 

 

78 

 

 

90 

 

102 

 

166 

 

 

36 

 

 

122 

 

62 

Antal samtal 
om tobak 
inom 
primärvård, 
specialistvård 
och psykiatri 
(P)  

Kvalificerade 
rådgivande 
samtal 
(DV113) 

Kvinnor: 
285 

Män:160 

Primärvård 

Kvinnor: 
415 

Män: 311 

Primärvård 

Kvinnor: 
1189 

Män: 988 

Primärvård: 
868 

Specialistvård:  
1043 

Psykiatri: 5 

Kvinnor: 180 

Män: 141 

Primärvård: 
849 

Specialistvård: 
99 

Psykiatri: 3 

Primärvård: 
1287 

Specialistvård 
och psykiatri: 

kvinnor 702st  

män: 649 

 

Resultatet i tabell 3 visar att antal genomförda tillsynsbesök skiljer sig mellan länen, från 36 i 
Västmanlands län till 166 i Värmlands län. Antal registrerade kvalificerade rådgivande samtal om 
tobak (KVÅ-kod DV113) skiljer sig mellan regionerna. Värmland, Örebro och Sörmland har ca 
2000 registrerade samtal, medan övriga har mellan 400 och 1000 samtal. Folkhälsoenkäten Hälsa 
på lika villkor (Folkhälsomyndigheten, 2018a) visar att även andelen dagligrökare skiljer sig mellan 
de olika länen, men sambandet mellan antal samtal och andel tobaksrökare saknas. Sammantaget 
är det vanligast att kvalificerat rådgivande samtal registreras inom Primärvården.  

Underlag för antalet rådgivande samtal om tobak redovisas skiljer sig mellan regionerna. Detta 
beror på att vissa regioner enbart har möjlighet att redovisa statistik från primärvården då 
registrering av KVÅ-koder enbart sker i öppenvården, eller att specialistvården och psykiatrin har 
låg registreringsgrad och att de två verksamheterna inte går att särskilja i statistiken.  

Indikatorer för uppföljning av övervikt och fetma  

Som övervikt räknas BMI (Body Mass Index) mellan 25–29,9 medan fetma innebär ett BMI mer 
än eller lika med 30. Övervikt och fetma ökar risken för flertalet cancerformer ju högre BMI 
desto högre cancerrisk. Mer än halva Sveriges befolkning beräknas ha övervikt eller fetma och 
prognoser pekar på att andelen feta i Sverige nästan kommer fördubblas mellan 2015 och 2030 
(Regionalt cancercentrum, 2017a). Fetma är vanligare bland personer med låg utbildningsnivå; 
fetma är nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor och män med förgymnasial jämfört med 
eftergymnasial utbildning (Folkhälsomyndigheten 2018a).  

I Cancerpreventionsplanen finns tre indikatorer för området övervikt och fetma. Av dessa har 
indikatorn övervikt eller fetma hos fyraåringar valts ut då det är av intresse att följa utvecklingen 
bland barn över tid.    

 

Tabell 4. Indikator för uppföljning av övervikt och fetma 

Indikator Dalarna Gävleborg Sörmland Värmland Västmanland Uppsala Örebro 



 

 

Andel 
fyraåringar 
med 
övervikt 
eller fetma 
(R) 

15% 

Övervikt: 
totalt 10,0%, 
flickor10.9%, 
pojkar9.1% 

 

Fetma: totalt 
3,1%, flickor 
3,7%, pojkar 
2,2% 

Övervikt 
12% 

Fetma 3% 

Flickor 19 
% 
  
Pojkar 11 
%  
 

15,9% 

Övervikt: 
flickor 
8%, 
pojkar 
5% 

 

Fetma: 
flickor 2 
%, 
pojkar 1 
% 

13,1% 

 

I den mån resultat går att jämföra, visar tabell 4 att det finns skillnader mellan regionerna i andel 
fyraåringar med övervikt och fetma. Övervikt och fetma är vanligare bland flickor än pojkar. 
Orsaken till att resultatredovisningen skiljer sig åt mellan regionerna är skillnader i tillgång till 
lokala data.  

Indikatorer för uppföljning av fysisk aktivitet  

Otillräcklig fysisk aktivitet samt mycket stillasittande ökar risken för ohälsa och flera olika 
sjukdomar, däribland cancer. Det finns ett direkt samband med tre cancerformer och ett indirekt 
samband, i och med kopplingen till övervikt och fetma, till ytterligare cancerformer. Det finns 
stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper där kortare utbildning är förknippad med 
en mer stillasittande fritid (Regionalt cancercentrum, 2017a).  

Det finns sex indikatorer för området fysisk aktivitet i Cancerpreventionsplanen. Av dessa har en 
processindikator valts att lyftas i denna rapport (tabell 4). Den handlar om andel patientsamtal 
om fysisk aktivitet inom primärvården, baserat på patientens egen upplevelse. Kunskapen om den 
fysiska aktivitetens betydelse för primär och tertiär prevention blir allt starkare och därför är detta 
intressant att följa.  

 

Tabell 5. Indikator för uppföljning av fysisk aktivitet 

Indikator Dalarna Gävleborg Sörmland Värmland Västmanland Uppsala Örebro 

Andel 
patientsamtal 
om fysisk 
aktivitet inom 
primärvården 
(patientens 
subjektiva 
upplevelse) 
(P) 

41,9% 

Kvinnor: 
37,4% 

Män: 
45,6% 

44% 35,6% 54% 

Kvinnor: 
44% 

Män: 
41% 

38,9% 

 

Tabell 5 visar att andel patienter som anger att de haft samtal inom primärvården om fysisk 
aktivitet skiljer sig något mellan de olika regionerna, från 35,6 procent i Värmland till 45,6 procent 
bland männen i Gävleborg. Resultatet redovisas inte likformigt för de olika regionerna, några 
redovisar könsuppdelade data medan andra redovisar en total andel.  
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Indikatorer för uppföljning av matvanor  

Ohälsosamma matvanor ökar kraftigt risken för sjukdom, bland annat cancer och har, i 
kombination med låg fysisk aktivitet, en stark koppling till övervikt och fetma. Huruvida 
matvanor är hälsosamma eller inte beror på flertalet dimensioner till exempel energiintag, 
näringsintag, livsmedelsval, tillagningsform och antal måltider (Regionalt cancercentrum, 2017a).  

Det finns tio indikatorer för området matvanor i Cancerpreventionsplanen. En processindikator 
har valts att lyftas i denna rapport (tabell 5). Den handlar om antal registrerade kvalificerade 
rådgivande samtal om matvanor som registrerats i respektive regions journalsystem under 2017 
fördelat på primärvård, specialistvård och psykiatri. Det är den åtgärd som rekommenderas i 
Socialstyrelsens riktlinjer. 

 

Tabell 6. Indikatorer för uppföljning av matvanor 

Tabell 6 visar att det finns en stor spridning mellan regionerna i antal registrerade samtal om 
matvanor (KVÅ-kod DV143). Spridningen fördelas från cirka 7000 respektive 4500 samtal 
(Uppsala och Sörmland) till cirka 100 och 800 samtal (Dalarna och Värmland). Andelen i 
befolkningen med ohälsosamma matvanor är ungefär lika stor i samtliga regioner 
(Folkhälsomyndigheten, 2018a) vilket visar på att behovet av att kvalificerade rådgivande samtal 
genomförs och dokumenteras i journal i lika stor utsträckning i samtliga regioner. Det bör dock 
förtydligas att det i några regioner finns beslut om att dietister kan genomför kvalificerade 
rådgivande samtal om matvanor, medan andra regioner inte har ett sådant beslut. Se mer om 
vikten av likartad kodning i metoddiskussionen.  

Gällande antalet rådgivande samtal om matvanor skiljer sig underlagen för redovisning mellan 
regionerna. Det avspeglar att registreringen av KVÅ-koder i vissa regioner enbart sker i 
primärvården samt att specialistvården och psykiatrin har låg registreringsgrad och att de två 
verksamheterna inte går att särskilja i statistiken.  

Indikator Dalarna 
Gävlebo
rg 

Sörmlan
d 

Värmland 
Västmanl
and 

Uppsala Örebro 

Antal 
samtal om 
matvanor 
inom 
primärvår
d, 
specialistv
ård och 
psykiatri 
(P) 

Kvalificera
t 
rådgivand
e samtal 
(DV143) 

Kvinnor:
50  

Män. 56  

Primärvå
rd: 

Kvinnor: 
1429 

Män. 
805 

Primärvå
rd: 

Kvinnor: 
2212 

Män. 
2253 

Primärvård
: 129 

Specialistv
ård: 523 

Psykiatri: 
29 

Kvinnor: 
1269  

Män: 1118 

 

Primärvård
: 5844 

Specialistv
ård: 1069 

Psykiatri: 
204 

Primärvår
d: 1802 

Specialistv
ård samt 
psykiatri 

Kvinnor: 
27st 

Män:41st 



 

 

Indikatorer för uppföljning av riskbruk alkohol  

Riskbruk av alkohol brukar definieras som ett bruk av alkohol som medför förhöjd risk för 
skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser, men där det inte föreligger skadligt bruk eller 
beroende. Den svenska definitionen av riskbruk är mer än 14 standardglas per vecka för män och 
mer än 9 standardglas för kvinnor. Riskbruk är vanligare bland män och är högst i de yngre 
åldersgrupperna (16–29 år). Den tydliga socioekonomiska kopplingen som ses för övriga 
levnadsvanor finns inte för riskbruk av alkohol (Folkhälsomyndigheten, 2018b).  

Alkohol är, näst efter rökning och högt blodtryck, den tredje viktigaste riskfaktorn för ohälsa och 
för tidig död. Alkoholen påverkar alla vävnader i kroppen och klassades som cancerogent redan 
på 1980-talet. Typen av alkohol verkar spela mindre roll för risken att drabbas av cancer, det är 
sannolikt mängden konsumerad alkohol som är avgörande. Hälsorådet från European code against 
cancer är att de som dricker alkohol ska begränsa sin konsumtion och att inte dricka alkohol alls är 
bättre med avseende på cancerprevention (Regionalt cancercentrum, 2017a). 

I Cancerpreventionsplanen finns åtta indikatorer för alkohol. Av dessa har två processindikatorer 
valts ut till att redovisas i rapporten (tabell 6). Den ena handlar om antal rådgivande samtal om 
alkohol som registrerats i respektive regions journalsystem under 2017 fördelat på primärvård, 
specialistvård och psykiatri. Detta är den åtgärd som rekommenderas för alkoholvanor i 
Socialstyrelsens riktlinjer. Den andra indikatorn rör andel patientsamtal om alkoholvanor inom 
primärvården, baserat på patientens egen upplevelse. 

 

Tabell 7. Indikatorer för uppföljning av riskbruk alkohol 

Indikator Dalarna Gävleborg Sörmland Värmland Västmanland Uppsala Örebro 

Antal samtal 
om 
alkoholvanor 
inom 
primärvård, 
specialistvård 
och psykiatri 
(P) 

Kvinnor: 
65 
 
Män:155 

Primärvård 
 
Kvinnor: 
72 
 
Män: 111 

Primärvård: 
 
Kvinnor:146 
 
Män: 477 

Primärvård: 
152 
 
Specialistvård: 
524 
 
Psykiatri: 15 

Kvinnor: 278 
 
Män:410 
 
 

Primärvård: 
36 
 
Specialistvård: 
1 
 
Psykiatri: 24 

Primärvård: 
38 
 
Specialistvård: 
Kvinnor 41 
Män 45 
 
Psykiatri: kan 
ej redovisas 

Vårdpersonal 
inom 
primärvård 
som 
diskuterat 
alkohol med 
patient 
(patientens 
subjektiva 
upplevelse) 
(P) 

19,8% 

Kvinnor: 
21,8% 

Män: 
28,3% 

23,7%  18,7% 
Kan ej 
redovisas 

33% 20,26% 

 

Tabell 7 visar att det finns stora skillnader i antalet samtal om alkohol (KVÅ-kod DV122) som 
registrerats i respektive regions journalsystem under 2017 fördelat på primärvård, specialistvård 
och psykiatri och på kön. I Värmland och Sörmland registrerades ca 700 respektive 600 samtal, 
medan 38 och 70 samtal registrerats i Örebro och Uppsala. Sammantaget har fler män än kvinnor 
fått ett rådgivande samtal om alkohol, vilket är ett mönster som stämmer med könsskillnaden i 
alkoholbruk på nationell nivå.   
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Indikatorer för uppföljning av solvanor  

UV-strålning utgör den starkaste riskfaktorn för utveckling av hudcancer. Sunda solvanor innebär 
att njuta av solen klokt och försiktigt utan att överexponeras eller bränna sig. Antalet nya fall av 
olika typer av hudcancer ökar kraftigt i landet (Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, 2017a).  

Tre olika indikatorer för området solvanor finns i Cancerpreventionsplanen. Här har 
strukturindikatorn valts ut då den bedömts som viktig för att skapa strukturella förutsättningar 
för det samlade arbetet i respektive region. 

 

Tabell 8. Indikator för uppföljning av solvanor 

Indikator Dalarna Gävleborg Sörmland Värmland Västmanland Uppsala Örebro 

Strategier 
för att 
främja 
sunda 
solvanor (S) 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

 

Samtliga regioner saknar idag politiska strategibeslut för att främja sunda solvanor. För att minska 
risken för insjuknande i hudcancer behövs ett långsiktigt och systematiskt arbete. 

Indikatorer för uppföljning amning  

Resultat från flera studier har under senare år påvisat ett tydligt samband mellan amning och 
minskad risk för att utveckla vissa cancerformer, bland annat bröstcancer och äggstockscancer. 
En systematisk sammanställning visar att en längre amningsperiod jämfört med en kort 
amningsperiod minskar risken för bröstcancer med sju enheter, samt risken för äggstockscancer 
med 18 procent.  
 
Sambanden mellan amning och risk för cancer är dosberoende. Det vill säga ju längre tid kvinnan 
ammat, desto lägre är risken att drabbas av cancer (Flacking, Hedberg Nyqvist & Ewald, 2007).  
 
Det finns tre indikatorer för området amning i Cancerpreventionsplanen. Här har 
processindikatorn valts ut då den visar på förekomsten av amningsvänliga sjukhus och vård- och 
hälsocentraler med tillgång till amningsstöd, tabell 8.   
 

Tabell 9. Indikator för uppföljning av amning 

Indikator Dalarna Gävleborg Sörmland Värmland Västmanland Uppsala Örebro 

Tillgång till 
amningsstöd 
inom hälso- 
och 
sjukvården 
(P) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 

Tabell 9 visar att samtliga regioner har tillgång till amningsstöd inom hälso- och sjukvård.  



 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Baslinjemätningen har metodologiska svagheter då de data som används är insamlade från olika 
källor mellan 2014 och 2017. Då regionerna själva beslutar om vilka datakällor de använder blir 
mätningen inte enhetlig över sjukvårdsregionen. Inför nästa mätning bör metoden för 
datainsamling noggrant gås igenom innan mätningen sker, vilka källor som ska används samt 
vilken period mätningen avser. De indikatorer som mäts ska vara gemensamma i hela 
sjukvårdsregionen och redovisas likformigt. Även manualen som använts som mall behöver ses 
över och bland annat uppdateras med separata kolumner för data respektive källa. För att 
ytterligare spegla patientens egen upplevelse av i vården vidtagna åtgärder kan indikatorer från 
patientenkäten användas i större utsträckning.  

Validiteten i vissa delar av resultaten kan ifrågasättas då de baseras på registrering av klassifikation 
av vårdåtgärd, så kallade KVÅ-koder. Åtgärdskoder är till för att synliggöra produktion av 
patientrelaterade åtgärder inom hälso- och sjukvården. Enhetligt rapporterade åtgärdskoder 
möjliggör jämförelser mellan olika regioner och ska ligga till grund för verksamhetsuppföljning 
(Socialstyrelsen, 2015). Socialstyrelsen (2016) beskriver hur god kvalitet av kodning bland annat 
baseras på att kodning görs likformigt nationellt. Resultaten pekar på osannolikt låga antal av 
genomförda åtgärder. Frågan kan då ställas om det, som exempel, är antalet samtal om matvanor 
i primärvård, specialistvård och psykiatri som mätts eller vårdpersonals benägenhet att registrera 
åtgärden. Det kan även finnas ekonomiska incitament till varför registrering görs på ett eller annat 
sätt. Oberoende av skäl till varför registrering av åtgärdskoder görs på olika sätt betyder det att en 
jämförelse mellan regionerna i nuläget inte ger en rättvisande bild. I framtiden bör regionala 
jämförelser baseras på andel registrerade samtal samt att riktlinjer från Socialstyrelsen avseende 
åtgärder efterföljs.  

Resultatdiskussion 

Det är positivt att samtliga regioner antagit Cancerpreventionsplan Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 
2017–2018. Det är en av förutsättningarna för att preventionsarbetet ska kunna synkroniseras i 
hela sjukvårdsregionen och på så sätt bli mer effektivt. Arbetsgruppen för cancerprevention ser 
med tillförsikt på att även framtida cancerpreventionsplaner blir politisk antagna i 
sjukvårdsregionen.   

Tobaksrökning 

För att fortsätta minska tobaksbruket i samhället i stort och i utvalda grupper i synnerhet är det 
av vikt att fortsätta det tvärsektoriella och strategiska tobakspreventiva arbetet, där samhällets 
aktörer samverkar och där skolan och hälso- och sjukvården har centrala roller. Det är svårt att 
dra slutsatser av resultaten rörande tillsynsbesök av rökfria skolgårdar. Det antal tillsynsbesök 
som redovisas hade behövt jämföras med antal skolor i respektive län. Förutom de 
metodologiska bristerna med KVÅ-kodningen som beskrivs i metoddiskussion, är det svårt att 
dra slutsatser kring antal registrerade koder när uppgifter om totat andel patientsamtal saknas. De 
mönster som ändå går att se är att det i de flesta regioner är vanligast att patientsamtal om tobak 
sker i primärvården. I Socialstyrelsens riktlinjer lyfts primärvården roll fram som central i arbetet 
med ohälsosammalevnadsvanor men även andra delar av hälso- och sjukvården har en viktig roll 
(Socialstyrelsen, 2018a). I framtida mätningar kommer det även vara av intresse att följa 
utvecklingen av användandet av e-cigaretter. 
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Fysisk aktivitet 

Resultatet visar att mellan var tredje till varannan patient angett att samtal med hälso- och 
sjukvårdspersonal handlat om fysisk aktivitet. Det är betydelsefullt att lyfta patientens egen 
upplevelse av i vården vidtagna åtgärder då det kompletterar uppföljningen av registrerade 
åtgärder i patientjournalen.  
 
Det är numera vedertaget att rekommendationer om fysisk aktivitet har en given plats inom 
hälso- och sjukvården när det gäller förebyggande och behandling av flera olika 
sjukdomstillstånd, däribland cancer. Fysisk aktivitet på recept (FaR) används tillsammans med 
andra behandlingsformer, men ibland även som primär behandling. Användningen av fysisk 
aktivitet inom vården är dock underutnyttjad, bland annat för att få studier har undersökt vilka 
metoder som är effektiva för att öka aktivitetsnivån. Resultat från studier som undersökt effekten 
av olika metoder varierar men pekar på att individuellt utformad förskrivning av fysisk aktivitet är 
effektivt i klinisk vardag och viktigt för att främja en aktiv livsstil och därmed förbättra hälsa och 
livskvalitet samt minska sjukdomsbördan hos både individ och samhälle.  
 
Forskningsstudier om självrapporterad bibehållen fysisk aktivitet och livskvalitet efter 
förskrivning av FaR visar att insatsen bidragit till en ökning av aktivitetsnivån hos 
primärvårdspatienter som varar upp till 1 år. Förbättrad livskvalitet ses även i samband med 
förskrivning av FaR och denna effekt verkar kvarstå upp till 2 år. Metoden med FaR är 
användbar inom primärvården i syfte att öka aktiviteten hos patienter med olika diagnoser 
(Röjder, Jonsdottir & Mats Börjesson, 2016). I Europa beräknas vart nionde fall av bröstcancer 
och vart tionde fall av tarmcancer bero på för låg fysisk aktivitet. Minst 30 minuters 
medelintensiv fysisk aktivitet, till exempel en rask promenad eller en cykeltur, de flesta av livets 
dagar minskar risken för cancer. Det dubbla, 60 minuter medelintensiv fysisk aktivitet om dagen, 
minskar risken ännu mer. Regeringens långsiktiga mål är att minska insjuknande i cancer genom 
ökad fysisk aktivitet. Befolkningens kunskap behöver öka om kopplingen fysisk aktivitet och 
cancer. Det finns därför anledning att genomföra informationsinsatser som syftar till att ge stöd 
för kunskapsbaserade livsstilsval.  Levnadsvanor grundläggs ofta tidigt och det är därför viktigt 
att rikta insatser mot barn och unga för att förebygga cancer i vuxen ålder. 

Matvanor 

Det är en stor spridning mellan regionerna i antalet registrerade kvalificerade rådgivande samtal 
om matvanor, från 100 till cirka 7000 samtal. Det bör därför förtydligas att det i några regioner 
finns beslut om att dietister genomför kvalificerade rådgivande samtal om matvanor, medan 
andra regioner inte har ett sådant beslut, vilket kan vara en förklaring till skillnaderna. Förutom 
detta och metodologiska brister med KVÅ-kodningen är det dessutom svårt att dra slutsatser 
kring antal registrerade koder när det inte finns ett totalt antal samtal att jämföra med. De 
mönster som ändå syns i den här mätningen är desamma som för tobaksrökning, det vill säga att 
de flesta patientsamtal om matvanor sker i primärvården. I Socialstyrelsens riktlinjer lyfts 
primärvården roll fram som central i arbetet med ohälsosammalevnadsvanor, men även andra 
delar av hälso- och sjukvården har en viktig roll (Socialstyrelsen, 2018a). 

Alkohol 

Resultatet visar att 18–33% av patienterna anser att alkoholvanor diskuterats i mötet med 
vårdpersonal. Då riskbruk av alkohol utgör en riskfaktor för ohälsa och för tidig död (Regionala 
cancercentrum, 2017a) är det en viktig faktor att lyfta kontinuerligt i mötet med patienter.  



 

 

Solvanor 

Hudcancer är den cancertyp där incidensen ökar snabbast i Sverige och solvanor är den 
livsstilsfaktor som har störst påverkan på risken att drabbas (Socialstyrelsen, 2014). Det är därför 
intressant att ingen region i sjukvårdsregionen svarat att de har strategier för att främja sunda 
solvanor hos befolkningen. Åtgärder och aktiviteter för sunda solvanor görs ute i verksamheterna 
och ämnet debatteras, men strategier antagna på politisk nivå saknas i sjukvårdsregionen.  

Amning 

En viktig del av mödrahälsovårdens folkhälsoarbete är att främja amning Det har skett en 
omfördelning där fler mammor ammar delvis och färre mammor ammar helt. Vid sex månaders 
ålder och framåt har dock amningsprevalensen ökat något de senaste åren i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2019). Detta tyder på att om kvinnor lyckas med sin amning tidigt fortsätter de 
gärna amma. Amningsprevalens och amningsperiod är kortare bland kvinnor med lägre 
utbildningsnivå jämfört med dem med eftergymnasial utbildning. Amningsförberedelse ingår i 
hälsoinformationen under graviditeten och det är fortsatt viktigt att mödrahälsovården bidrar till 
en positiv inställning för att öka antalet mammor som ammar. Att främja amning är också att 
arbeta för en amningsvänlig vårdkedja. Nyblivna föräldrar måste få tillräckligt med stöd under de 
allra första dagarna vid barnens födelse. För detta behövs personal på våra BB-avdelningar med 
möjlighet att främja amning. Målbilden är ett offensivt och väl strukturerat arbete för att öka 
andelen kvinnor som kan amma sina barn och därmed minska risken bröst- och äggstockscancer.  

Resultat ur ett jämlikhetsperspektiv  

Hälsan i befolkningen är ojämnt fördelad och den påverkas av socioekonomiska faktorer som 
utbildningsnivå, kön och geografi. Skillnader i hälsa i olika grupper i befolkningen fortsätter att 
öka och klyftorna blir allt större. Det finns också en ojämlikhet i förekomst, vård och överlevnad 
i cancer som relaterar till socioekonomi, geografi och kön (Regionalt Cancercentrum, 2017a). För 
flera av indikatorerna i mätningen finns data redovisade på kön, utbildningsnivå och ålder. I 
denna rapport finns inte några av dessa indikatorer med då det har varit svårt för samtliga 
regioner att redovisa på denna nivå. Inför kommande uppföljningar av kvalitetsindikatorer 
kommer ett ökat fokus vara på redovisning av resultat i olika grupper. 
 
Ogynnsamma levnadsvanor och exponering för cancerogena omgivningsfaktorer ökar 
cancerrisken. Personer med låg socialekonomisk status exponeras i högre utsträckning än de med 
hög socialekonomisk status (WHO, 2018). Uppsala Örebro sjukvårdsregion består av både 
landsbygd och städer, men det går inte på basis av tillgängliga data att uttala sig om geografiska- 
eller socialekonomiska skillnader. För att det skulle vara möjligt hade data behövts brytas ner på 
lägre nivå, till exempel kommun- och utbildningsnivå vilket inte gjorts i denna mätning. I 
kommande mätningar vore ett socioekonomiskt perspektiv intressant att följa men även 
jämförelser mellan sjukvårdsregionala och nationella data.  



11 Kvalitetsindikatorer för uppföljning till cancerpreventionsplanen för RCC Uppsala-Örebro sjukvårdsregion år 2018 
 

SLUTSATS 
Resultatet av denna baslinjemätning visar på relativt goda levnadsvanor i sjukvårdsregionen, men 
även på områden där åtgärder behöver vidtas för att minska risken att utveckla cancer. Rapporten 
visar även på att de svårigheter som finns i att på ett likformigt sätt mäta processer och strukturer 
i det preventiva arbetet samt skillnaderna i tillgång till relevant data. Resultaten ger också oss en 
bild av hur preventionsarbetet bedrivits och vägledning inom vilka områden sjukvårdsregionens 
preventionsarbete kan förbättras. Regelbundna mätningar framöver möjliggör att följa 
cancerpreventionsarbetet över tid. Ett offensivt preventionsarbete är en förutsättning för att 
minska den framtida cancerincidensen och den totala cancerbördan.  
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BILAGOR 
Bilaga 1: mall 

 

Generella indikatorer 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antagen cancerpreventionsplan på 
lokal nivå av landstingsstyrelsen/ 
regionstyrelsen i respektive län. 

Redovisa: Finns beslut (ja/nej). 

S 

Beslut från LS/RS eller LF/RF. 

Länsstrategi/plan för att förbättra 
befolkningens hälsa. 

Redovisa: Finns strategi/plan 
(ja/nej)? Om ja, beskriv vilken typ. 

S 

Exempel: Folkhälsoplan, Strategiplan från 
HFS, ANDT-strategi, RUS. 

 

 

Indikatorer för uppföljning av tobak 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Förekomst av rökfria/tobaksfria 
sjukhusområden. 

Redovisas: Finns det något 
policybeslut (ja/nej)? 

P 

 

Förekomst av rökfria/tobaksfria 
skolgårdar. 

• Redovisa: Datum för senaste 
mätning samt indikatorerna:  
Genomförde kommunen tillsynsbesök hos 
skolor gällande tobakslagens 
bestämmelser om rökfria skolgårdar.  

• I vilken omfattning kontrollerade 
kommunen om det röktes på skolgården i 
samband med tillsynsbesök? 

P 

Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten. 

Tillgång till rökavvänjare inom 
landsting/regioner.  

Redovisa: Antalet tobaksavvänjare i 
länet kopplat dagligrökande invånare 
i länet. 

P 

 



 

 

Antal samtal om tobak inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV113 kopplat till antalet 
tobaksavvänjare. 

P 

Journalsystem. 

Indikatorer för uppföljning av tobak forts. 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Andel patientsamtal om tobak inom 
primärvård (patientens subjektiva 
upplevelse). 

P 
Nationella patientenkäten. 

Andel vuxna som vill sluta röka. P HLV, Liv och Hälsa vuxen. 

Andel dagligrökande vuxna. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

 

R 

HLV, Liv och Hälsa vuxen. 

Andel dagligrökande ungdomar. 

Redovisa: Statistik i kön och 
åldersgrupperna åk 7, 9 samt 2. året 
på gymn. 

R 

CAN, ELSA, Liv och hälsa ung.  

Obs! Frågorna är inte enhetliga men alla kan 
ge siffror på dagligrökning. Finns ej 
tillgänglig data i Dalarna dock. 

Andel rökande blivande mödrar. R Graviditetsregistret. 

Andel barn som utsätts för tobaksrök 
i hemmet. 

Redovisa: Statistik för 8, 18 månader 
och 4 år. 

R 

Svenska Barnhälsovårdsregistret BHVQ. 

 

 

Indikatorer för uppföljning av övervikt och fetma 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om matvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV143. 

P 

Journalsystem. 
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Andel patientsamtal om matvanor 
inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). 

P 
Nationella patientenkäten. 

Andel vuxna med övervikt. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv och Hälsa vuxen. 

Andel vuxna med fetma. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv och Hälsa vuxen. 

Andel 4 åringar med övervikt eller 
fetma. 

R 
Svenska Barnhälsovårdsregistret BHVQ. 

 

 

 

 

 

Indikatorer för uppföljning av fysisk aktivitet 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om fysisk aktivitet inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV132. 

P 

Journalsystem. 

Andel patientsamtal om fysisk 
aktivitet inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). 

 

P 

Nationella patientenkäten. 

Förskrivning av FaR till vuxna. 

Redovisas som antal individer som 
har fått FaR samt totalt antal 
förskrivna FaR. 

P 

Socialstyrelsen, Temagrupp "fysisk aktivitet" 
HFS, KVÅ-kod från Journalsystem. 

Andel vuxna som är fysisk aktiva 
minst 30 minuter/ dag. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv och Hälsa vuxen. 

Andel ungdomar som rör sig mindre 
än 60 minuter/ dag. 

R 
Liv och hälsa ung. 



 

 

Antal ungas deltagande i 
idrottsföreningar. R 

Distriktsidrottsförbunden 

(LOK-stöd stat 7-25 år) 

 

 

Indikatorer för uppföljning av matvanor 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om matvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV143. 

P 

Journalsystem. 

Andel patientsamtal om matvanor 
inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). 

P 
Nationella patientenkäten. 

Andel vuxna som äter för lite 
grönsaker och rotfrukter. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv o hälsa vuxen. 

Andel vuxna som äter för lite frukt 
och bär. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv o hälsa vuxen. 

Andel vuxna som äter fisk och 
skaldjur. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv o hälsa vuxen. 

Indikatorer för uppföljning av matvanor forts. 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Andel vuxna som dricker för mycket 
sötade drycker. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv o hälsa vuxen. 

Andel ungdomar som äter frukost 
dagligen. 

R 
Liv och hälsa ung. 
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Andel ungdomar som äter frukt och 
grönsaker dagligen. 

R 
Liv och hälsa ung. 

Andel ungdomar som dricker läsk 
dagligen. 

R 
Liv och hälsa ung. 

Andel ungdomar som äter godis 
dagligen. 

R 
Liv och hälsa ung. 

 

 

Indikatorer för uppföljning av riskbruk alkohol 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om alkoholvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV132. 

P 

Journalsystem. 

Vårdpersonal inom primärvård (ev 
spec vård och psykiatri) som 
diskuterat alkohol med patient 
(patientens subjektiva upplevelse). 

P 

Nationella patientenkäten. 

Andel vuxna med riskbruk av 
alkohol. 

Redovisa i kön, åldersgrupper och 
utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv o hälsa vuxen. 

Andel ungdomar i åk 9 och 2 året på 
gymnasiet som någon gång under de 
12 senaste månaderna har druckit 
alkohol så att de känt sig berusade. 

R 

CAN, Liv och hälsa ung. 

Andel ungdomar i åk 7 som någon 
gång druckit så mycket alkohol så att 
de känt sig berusade. 

R 
CAN, Liv och hälsa ung. 

Andel gravida med riskbruk vid 
inskrivningssamtal samt v32 kopplat 
till antalet gravida kvinnor. 

R 
Graviditetsregistret. 

Andel gravida screenade med 
AUDIT och fått 6-9 p. 

R 
Graviditetsregistret. 

Andel gravida screenade med 
AUDIT och fått 10 p eller mer. 

R 
Graviditetsregistret. 

 

 



 

 

Indikatorer för uppföljning av solvanor  

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Strategier för att främja sunda 
solvanor i befolkningen. 

Redovisas: Finns strategi (ja/nej). 
Om ja, beskriv i såfall hur. 

S  

Förekomst av solarier i offentlig regi.  

Redovisas: Ja/nej. 
P  

Andel vuxna som bränt sig i solen de 
senaste 12 månaderna. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV. 

 

Indikatorer för uppföljning amning 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Förekomst av amningsvänliga 
sjukhus och vård- och hälsocentraler.  

Redovisas: Ja/nej 

S  

Tillgång till amningsstöd inom 
hälsosjukvården. 

Redovisas: Ja/nej. Om ja, i så fall 
hur? 

P  

Andel ammande (helt, delvis, ej) 
barn. 

Redovisa: Statistik i när barnet är 1 
vecka samt 2, 4, 6 och 12 månader 
gammalt. 

R 

Socialstyrelsen. 

Andel kvinnor som ammar helt, 
delvis, ej. 

Redovisas: Statistik i när barnet är 1 
vecka samt 2, 4, 6 och 12 månader 
gammalt. 

R 

Socialstyrelsen. 
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Bilaga 2: Dalarna 

Generella indikatorer 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antagen cancerpreventionsplan på 
lokal nivå av landstingsstyrelsen/ 
regionstyrelsen i respektive län. 

Redovisa: Finns beslut (ja/nej). 

S 

Cancerpreventionsplanen är antagen av LS 
och handlingsplaner ska sammanställas för 
länet. 

 

Länsstrategi/plan för att förbättra 
befolkningens hälsa. 

Redovisa: Finns strategi/plan 
(ja/nej)? Om ja, beskriv vilken typ. S 

Befolkningens hälsa finns antagen av LF i 
folkhälsostrategi och i årliga 
landstingsplanen och även i Kultur- och 
bildningsplanen. RUS i nuvarande Region 
Dalarna, ANDT-strategi Länsstyrelsen 
Dalarnas län.  

 

 

 

Indikatorer för uppföljning av tobak 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Förekomst av rökfria/tobaksfria 
sjukhusområden. 

Redovisas: Finns det något 
policybeslut (ja/nej)? 

P 

Ja policy inom Landstinget Dalarna finns. 

Förekomst av rökfria/tobaksfria 
skolgårdar. 

• Redovisa: Datum för senaste 
mätning samt indikatorerna:  
Genomförde kommunen tillsynsbesök hos 
skolor gällande tobakslagens 
bestämmelser om rökfria skolgårdar.  

• I vilken omfattning kontrollerade 
kommunen om det röktes på skolgården i 
samband med tillsynsbesök? 

P 

Enligt kommunens tillsynsfunktioner så 
utfördes det tillsynsbesök under 2018 då 
kontrollen innefattade om rökning eller spår 
av rökning kunder observeras på skolgården. 



 

 

Tillgång till rökavvänjare inom 
landsting/regioner.  

Redovisa: Antalet tobaksavvänjare i 
länet kopplat dagligrökande invånare 
i länet. 

P 

Tillgång till rökavvänjare finns inom 
Landstingets primärvård i första hand. 
Majoriteten av antalet vårdcentraler kan 
erbjuda rökavvänjning. Jag har dock inte 
kännedom om det exakta antalet 
tobaksavvänjare i Landstinget och kan 
därför inte svara på antal kopplat till 
dagligrökande andel av befolkningen.  

Antal samtal om tobak inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV113 kopplat till antalet 
tobaksavvänjare. 

P 

Unika patienter: 

Kvinnor 285 

Män 160 

Indikatorer för uppföljning av tobak forts. 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Andel patientsamtal om tobak inom 
primärvård (patientens subjektiva 
upplevelse). 

P 
Nationella patientenkäten. 

25,6% 

Andel vuxna som vill sluta röka. 
P 

HLV Dalarna 2014 65% av männen , 67% 
av kvinnorna. 

Andel dagligrökande vuxna. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

 

R 

HLV Dalarna 2014 se bifogad wordfil 

Andel dagligrökande ungdomar. 

Redovisa: Statistik i kön och 
åldersgrupperna åk 7, 9 samt 2. året 
på gymn. 

R 

CAN, ELSA, Liv och hälsa ung.  

Obs! Frågorna är inte enhetliga men alla kan 
ge siffror på dagligrökning. Finns ej 
tillgänglig data i Dalarna dock. 

Andel rökande blivande mödrar. 

R 

Graviditetsregistret (2017) 

4,3 % vid inskrivning 

3,6  % vid v 32 

Andel barn som utsätts för tobaksrök 
i hemmet. 

Redovisa: Statistik för 8, 18 månader 
och 4 år. 

R 

Svenska Barnhälsovårdsregistret BHVQ. ? 

Årsrapport BHV-Dalarna 2017 

8 mån - 12% 

18 mån - kan ej hitta 

4 år - kan ej hitta 
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Indikatorer för uppföljning av övervikt och fetma 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om matvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV143. 

P 

Unika patienter: 

Kvinnor 50 

Män 56 

Andel patientsamtal om matvanor 
inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). 

P 
Nationella patientenkäten 

24,4 % 

Andel vuxna med övervikt. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV Dalarna 2014 se bifogad wordfil 

Andel vuxna med fetma. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV Dalarna 2014 se bifogad wordfil 

Andel 4 åringar med övervikt eller 
fetma. 

R 

Svenska Barnhälsovårdsregistret BHVQ. 

Årsrapport BHV- Dalarna 2017 

15 % 

 

 

 

 

 

 

Indikatorer för uppföljning av fysisk aktivitet 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om fysisk aktivitet inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV132. 

P 

Unika patienter: 

Kvinnor 1081 

Män 1053 



 

 

Andel patientsamtal om fysisk 
aktivitet inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). 

 

P 

Nationella patientenkäten. 

41,9 %. 

Förskrivning av FaR till vuxna. 

Redovisas som antal individer som 
har fått FaR samt totalt antal 
förskrivna FaR. 

P 

Unika patienter: 

Kvinnor: 99 

Män: 98 

Andel vuxna som är fysisk aktiva 
minst 30 minuter/ dag. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV Dalarna 2014 se bifogad wordfil 

Andel ungdomar som rör sig mindre 
än 60 minuter/ dag. 

R 
Liv och hälsa ung. Finns inga Daladata 

Antal ungas deltagande i 
idrottsföreningar. 

R 

Flickor/kvinnor: 1218998 

Pojkar/män: 1841358 

Deltagartillfällen, ej unika individer. 

2017 

 

 

Indikatorer för uppföljning av matvanor 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om matvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV143. 

P 

Unika patienter: 

Kvinnor 50 

Män 56 

Andel patientsamtal om matvanor 
inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). 

P 
Nationella patientenkäten. 

24,4 % 

Andel vuxna som äter för lite 
grönsaker och rotfrukter. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. R 

HLV 2013-2016 (från FHM) 

Andelen män och kvinnor som inte når upp 
till att äta frukt och grönt 5 ggr per dag är 97 
respektive 87 % 

 

 

Andel vuxna som äter för lite frukt 
och bär. 

R 
HLV, Liv o hälsa vuxen. Se ovan 
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Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

Andel vuxna som äter fisk och 
skaldjur. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv o hälsa vuxen. Finns inga 
Daladata 

Indikatorer för uppföljning av matvanor forts. 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Andel vuxna som dricker för mycket 
sötade drycker. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv o hälsa vuxen. Finns inga 
Daladata 

Andel ungdomar som äter frukost 
dagligen. 

R 
Liv och hälsa ung. Finns inga Daladata 

Andel ungdomar som äter frukt och 
grönsaker dagligen. 

R 
Liv och hälsa ung. Finns inga Daladata 

Andel ungdomar som dricker läsk 
dagligen. 

R 
Liv och hälsa ung. Finns inga Daladata 

Andel ungdomar som äter godis 
dagligen. 

R 
Liv och hälsa ung. Finns inga Daladata 

 

 

Indikatorer för uppföljning av riskbruk alkohol 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om alkoholvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV132. 

P 

Jag antar att ni ville ha DV 122 här och ine 
DV132? 

Unika patienter: 

Kvinnor:65 

Män: 155 

Vårdpersonal inom primärvård (ev 
spec vård och psykiatri) som 
diskuterat alkohol med patient 
(patientens subjektiva upplevelse). 

P 

Nationella patientenkäten. 

19,8 % 

Andel vuxna med riskbruk av 
alkohol. 

R 
HLV Dalarna 2014 se bifogad wordfil 



 

 

Redovisa i kön, åldersgrupper och 
utbildningsnivå. 

Andel ungdomar i åk 9 och 2 året på 
gymnasiet som någon gång under de 
12 senaste månaderna har druckit 
alkohol så att de känt sig berusade. 

R 

CAN, Liv och hälsa ung. 

Finns inga Daladata 

Andel ungdomar i åk 7 som någon 
gång druckit så mycket alkohol så att 
de känt sig berusade. 

R 
CAN, Liv och hälsa ung. 

Finns inga Daladata 

Andel gravida med riskbruk vid 
inskrivningssamtal samt v32 kopplat 
till antalet gravida kvinnor. 

R 
Graviditetsregistret. Frågan struken. 

Andel gravida screenade med 
AUDIT och fått 6-9 p. R 

Graviditetsregistret. 

4,4 % 

Andel gravida screenade med 
AUDIT och fått 10 p eller mer. R 

Graviditetsregistret. 

0,7 % 

 

 

Indikatorer för uppföljning av solvanor  

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Strategier för att främja sunda 
solvanor i befolkningen. 

Redovisas: Finns strategi (ja/nej). 
Om ja, beskriv i såfall hur. 

S Nej 

Förekomst av solarier i offentlig regi.  

Redovisas: Ja/nej. 
P Vet ej 

Andel vuxna som bränt sig i solen de 
senaste 12 månaderna. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV Frågan ingår inte i HLV 

 

Indikatorer för uppföljning amning 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Förekomst av amningsvänliga 
sjukhus och vård- och hälsocentraler.  

S Nej 
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Redovisas: Ja/nej Men det som menas med ”amningsvänlig 
vård” ingår i Landstinget Dalarnas nya 
amningsstrategi. Dock använder vi oss inte 
längre av den certifiering, som egentligen 
krävs för att kunna använda detta epitet. 

 

Tillgång till amningsstöd inom 
hälsosjukvården. 

Redovisas: Ja/nej. Om ja, i så fall 
hur? 

P 

Ja 

I den förlossningsförberedande 
verksamheten i mödrahälsovården ingår 
amningsinformation. Initialt amningsstöd 
erbjuds inom förlossningsvård/BB- och 
återbesöksmottagning inom 
kvinnosjukvården. Efter första veckan post 
partum erbjuds amningsstöd via BVC inkl. 
hembesök. Vi har en nyframtagen 
amningsstrategi för hela vårdkedjan inkl. 
ovan nämnda verksamheter plus 
neonatalverksamheten. 

 

Andel ammande (helt, delvis, ej) 
barn. 

Redovisa: Statistik i när barnet är 1 
vecka samt 2, 4, 6 och 12 månader 
gammalt. 

R 

Socialstyrelsen. 

    Helt    Delvis        Ej 

1 vecka 82,4 13,7 3,9 

2 mån 66,5 19,4 14,1 

4 mån 56,8 18,6 24,6 

6 mån 22,1 42,9 35 
 

   

 

  



 

 

Bilaga 3: Gävleborg 

Generella indikatorer 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antagen cancerpreventionsplan på 
lokal nivå av landstingsstyrelsen/ 
regionstyrelsen i respektive län. 

Redovisa: Finns beslut (ja/nej). 
S 

Beslut från LS/RS eller LF/RF. 

Ja 

Beslut i HSN Region Gävleborg (Hälso- och 
sjukvårdsnämnden) 18/10 2017  

Bifoga dokumentet 

Länsstrategi/plan för att förbättra 
befolkningens hälsa. 

Redovisa: Finns strategi/plan 
(ja/nej)? Om ja, beskriv vilken typ. 

S 

Exempel: Folkhälsoplan, Strategiplan från 
HFS, ANDT-strategi, RUS. 

Ja 

RUS, Folkhälsoprogram med tillhörande 
handlingsplan, ANDT-strategi, HIV/STI 
handlingsplan, handlingsplan länsledning för 
välfärd (SKL´s strategi för hälsa och 
handlingsplaner för psykisk hälsa samt barn- 
och unga) samt handlingsplan för HFS 
(Hälsofrämjande Hälso- och sjukvård) 

 

 

Indikatorer för uppföljning av tobak 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Förekomst av rökfria/tobaksfria 
sjukhusområden. 

Redovisas: Finns det något 
policybeslut (ja/nej)? 

P 

Ja 

Utifrån arbetet med Tobacco Endgame samt 
även beslut om rökfria entréer 

Förekomst av rökfria/tobaksfria 
skolgårdar. 

• Redovisa: Datum för senaste 
mätning samt indikatorerna:  
Genomförde kommunen tillsynsbesök hos 
skolor gällande tobakslagens 
bestämmelser om rökfria skolgårdar.  

• I vilken omfattning kontrollerade 
kommunen om det röktes på skolgården i 
samband med tillsynsbesök? 

P 

Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten. 

 

Senaste mätningen genomfördes 2016 av 
Länsstyrelsen Gävleborg 
http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv
/publikationer/2016/Pages/rokfria-
skolgardar-i-gavle-en-
utopi.aspx?keyword=rökfria  

 

http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/publikationer/2016/Pages/rokfria-skolgardar-i-gavle-en-utopi.aspx?keyword=rökfria
http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/publikationer/2016/Pages/rokfria-skolgardar-i-gavle-en-utopi.aspx?keyword=rökfria
http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/publikationer/2016/Pages/rokfria-skolgardar-i-gavle-en-utopi.aspx?keyword=rökfria
http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/publikationer/2016/Pages/rokfria-skolgardar-i-gavle-en-utopi.aspx?keyword=rökfria
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Ja  

 

Resultatet visar att det förekommer rökning, 
fimpar och/eller cigarettpaket på, eller i 

anslutning till, 35 av 38 observerade 
skolgårdar. Det är viktigt att tillägga att 
resultatet vilar i stort på observationer av 
förekomst av fimpar och cigarettpaket samt 
samtal med personal och elever. Faktisk 
rökning observerades på totalt 13 skolor, 10 
gymnasieskolor, 2 grundskolor och 1 
vuxenutbildning. 

 

Vid observationerna kontrollerades om 
personer rökte på, eller i anslutning till, 
skolgården. Rökning iakttogs på 13 av 38 
observerade skolor vilket är cirka 34 
procent. Av de 13 besökta gymnasieskolorna 
observerades rökning på 10 av skolorna 
vilket är cirka 77 procent. I flera fall röktes 
det direkt på skolgården eller i anslutning till 
vad som kunde uppfattas som skolans gräns. 
På flera av gymnasieskolorna stod elever och 
rökte direkt vid skolentréerna och vid ett par 
tillfällen sågs elever röka på väg in till 
skolområdet. Fimpar slängdes precis innan 
ingång till skollokalen. Personal 
observerades vid flera tillfällen antingen 
rökandes direkt på skolgården eller i 
anslutning till. 

Tillgång till rökavvänjare inom 
landsting/regioner.  

Redovisa: Antalet tobaksavvänjare i 
länet kopplat dagligrökande invånare 
i länet. 

P 

Januari 2018 finns 58 stycken 
tobaksavvänjare inom Region Gävleborgs 
regi och 13 av dessa är diplomerade 
tobaksavvänjare. (45 inom primärvården och 
13 inom specialistvården inkl psykiatrin) 

 

HLV 2014 andelen dagligrökande i länet är 
totalt 9 % av männen och 11 % av 
kvinnorna. Totalt antal beräknade 
dagligrökande medborgare är 22 400 
stycken. 

Antal samtal om tobak inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. P 

Journalsystem. 

2017 Antal samtal DV 113 i primärvården 
totalt är 726 stycken och med 534 olika 
individer - 311 stycken av dessa samtal var 
med män och 415 var med kvinnor.  



 

 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV113 kopplat till antalet 
tobaksavvänjare. 

 

Se bifogade dokumentet kring KVÅ koder 

Indikatorer för uppföljning av tobak forts. 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Andel patientsamtal om tobak inom 
primärvård (patientens subjektiva 
upplevelse). 

P 

Nationella patientenkäten (från 2015) 

Andel patientsamtal i primärvården 2015 var 
23% för männen och 13.9 % för kvinnorna 

Andel vuxna som vill sluta röka. 

Redovisa utifrån kön. 
P 

HLV, Liv och Hälsa vuxen. 

HLV 2014  

71 % av de rökande männen och 72 % av de 
rökande kvinnorna uppger att de vill sluta 
röka. 

Andel dagligrökande vuxna. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper (18-29, 30-69 o 70-84 
år) och utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv och Hälsa vuxen. 

HLV 2014  

Andelen dagligrökande vuxna totalt i 
Gävleborg var 9% av männen och 11% av 
kvinnorna. 

 

För ytterligare redovisning enligt de önskade 
urvalet se RCC tabeller HLV data 

Andel dagligrökande ungdomar. 

Redovisa: Statistik i kön och 
åldersgrupperna åk 7, 9 samt 2. året 
på gymn. 

R 

CAN, ELSA, Liv och hälsa ung.  

Obs! Frågorna är inte enhetliga men alla kan 
ge siffror på dagligrökning. Finns ej 
tillgängliga data i Dalarna dock. 

 

CAN – saknar dock data för årskurs 7.  

För redovisning enligt de önskade urvalet se 
RCC tabeller CAN data 

Andel rökande blivande mödrar. 

Vid inskrivning och v 32. 

R 

Graviditetsregistret. 

2017 

Rökande blivande mödrar vid inskrivning 
5,1% 

Rökande blivande mödrar v 32 4,2% 

Andel barn som utsätts för tobaksrök 
i hemmet. R 

Svenska Barnhälsovårdsregistret BHVQ. 
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Redovisa: Statistik för 8, 18 månader 
och 4 år. 

 

 

Indikatorer för uppföljning av övervikt och fetma 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om matvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV143 för varje område för sig samt 
kön. 

P 

Journalsystem. 

Andel patientsamtal om matvanor 
inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). P 

Nationella patientenkäten (från 2015). 

Andel patientsamtal om matvanor inom 
primärvården 2015 var 29.4 % av männen 
och 23.2 % av kvinnorna. 

Andel vuxna med övervikt. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper (18-29, 30-69 o 70-84 
år) och utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv och Hälsa vuxen. 

HLV 2014  

Andelen vuxna med övervikt totalt i 
Gävleborg var 44 % av männen och 33 % av 
kvinnorna. 

 

För ytterligare redovisning enligt de önskade 
urvalet se RCC tabeller HLV data 

Andel vuxna med fetma. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv och Hälsa vuxen. 

HLV 2014 

Andelen vuxna med fetma totalt i Gävleborg 
var 17 % av männen och 16 % av 
kvinnorna. 

 

För ytterligare redovisning enligt de önskade 
urvalet se RCC tabeller HLV data 

Andel 4 åringar med övervikt eller 
fetma. 

R 

Övervikt: totalt 10,0%, flickor10.9%, 
pojkar9.1% 

 

Fetma: totalt 3,1%, flickor 3.7%, pojkar 
2.2% 

 



 

 

2016 

 

 

 

Indikatorer för uppföljning av fysisk aktivitet 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om fysisk aktivitet inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV132 för varje område för sig samt 
kön. 

P 

Journalsystem. 

Antal samtal om fysisk aktivitet DV 132 i 
primärvården för 2017 var totalt 1780 
stycken och med 1592 olika individer – 738 
av dessa samtal var med män och 854 var 
med kvinnor. 

 

Se bifogade dokumentet kring KVÅ koder 

Andel patientsamtal om fysisk 
aktivitet (i frågeställning: 
motionsvanor) inom primärvård 
(patientens subjektiva upplevelse). 

P 

Nationella patientenkäten (från 2015). 

Andelen patientsamtal om fysisk aktivitet i 
primärvården 2015 var 45,6% av männen 
och 37.4% av kvinnorna. 

Förskrivning av FaR till vuxna. 

Redovisas som antal individer som 
har fått FaR samt totalt antal 
förskrivna FaR. P 

Socialstyrelsen, Temagrupp "fysisk aktivitet" 
HFS, KVÅ-kod från Journalsystem. 

Totala antalet förskrivna FaR är 831 stycken 
under 2017, 717 stycken i primärvården och 
114 stycken i specialistvården. Av de 717 
förskrivna FaR i primärvården är det till 691 
unika individer. I specialistvården är det 106 
unika individer på de 114 förskrivna FaR.  

Andel vuxna som är fysiskt aktiva 
minst 30 minuter/ dag. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv och Hälsa vuxen. 

HLV 2014 

Andelen vuxna som är fysisk aktiva minst 30 
minuter/dag totalt i Gävleborg var 63 % av 
männen och 64 % av kvinnorna. 

 

För ytterligare redovisning enligt de önskade 
urvalet se RCC tabeller HLV data 

Andel ungdomar som rör sig mindre 
än 60 minuter/ dag. 

R 

Liv och hälsa ung. 

Gävleborg genomför inte denna 
undersökning och kan tyvärr inte redovisa 
någon data kopplat till denna indikator. 
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Antal ungas deltagande i 
idrottsföreningar. Andel för 
jämförelse. R 

Distriktsidrottsförbunden 

(LOK-stöd stat 7-25 år) 

2016 deltagartillfällen 58.695.850 dock inte 
unika barn 

 

 

Indikatorer för uppföljning av matvanor 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om matvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV143  

för varje område för sig samt kön. 

P 

Journalsystem. 

Antal samtal om matvanor DV 143 i 
primärvården för 2017 var totalt 2234 
stycken och med 1605 olika individer –av 
dessa samtal var med 805 män och 1429 var 
med kvinnor. 

 

Se bifogade dokumentet kring KVÅ koder 

Andel patientsamtal om matvanor 
inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). 

P 

Nationella patientenkäten (från 2015). 
Andelen patientsamtal om matvanor i 
primärvården 2015 var 29.4 % av männen 
och 23.2% av kvinnorna 

Andel vuxna som äter för lite 
(mindre än 500 gr/dag) grönsaker 
och rotfrukter. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. R 

HLV, Liv o hälsa vuxen. 

HLV 2014 

Andelen vuxna som äter för lite grönsaker 
och rotfrukter totalt i Gävleborg var 95 % 
av männen och 90 % av kvinnorna. 

 

För ytterligare redovisning enligt de önskade 
urvalet se RCC tabeller HLV data 

Andel vuxna som äter för lite frukt 
och bär. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv o hälsa vuxen. 

Indikatorer för uppföljning av matvanor forts. 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 



 

 

Andel vuxna som äter fisk och 
skaldjur minst två gånger eller 
oftare/ vecka. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV. 

Ingick inte i HLV 2014 vilket gör att 
Gävleborg tyvärr inte har någon data för 
denna indikator 

Andel vuxna som dricker sötade 
drycker mer än två eller oftare/ 
vecka. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV 

Ingick inte i HLV 2014 vilket gör att 
Gävleborg tyvärr inte har någon data för 
denna indikator 

Andel ungdomar som äter frukost 
dagligen. 

R 

Liv och hälsa ung. 

Gävleborg genomför inte denna 
undersökning och kan tyvärr inte redovisa 
någon data kopplat till denna indikator. 

Andel ungdomar som äter frukt och 
grönsaker dagligen. 

R 

Liv och hälsa ung. 

Gävleborg genomför inte denna 
undersökning och kan tyvärr inte redovisa 
någon data kopplat till denna indikator. 

Andel ungdomar som dricker läsk 
eller sötade drycker dagligen. 

R 

Liv och hälsa ung. 

Gävleborg genomför inte denna 
undersökning och kan tyvärr inte redovisa 
någon data kopplat till denna indikator. 

Andel ungdomar som äter godis 
dagligen. 

R 
Liv och hälsa ung. 

 

 

Indikatorer för uppföljning av riskbruk alkohol 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om alkoholvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV122 för varje område för sig samt 
kön. 

P 

Journalsystem. 

Antal samtal om alkoholvanor DV 122 i 
primärvården för 2017 var totalt 197 stycken 
och med 183 olika individer –av dessa 
samtal var med 111 män och 72 var med 
kvinnor. 

 

Se bifogade dokumentet kring KVÅ koder 
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Vårdpersonal inom primärvård (ev 
spec vård och psykiatri) som 
diskuterat alkohol med patient 
(patientens subjektiva upplevelse). 

P 

Nationella patientenkäten (från 2015). 

Andelen patientsamtal om alkohol i 
primärvården 2015 var 28,3  % av männen 
och 21.8 % av kvinnorna 

Andel vuxna med riskbruk av 
alkohol. 

Redovisa i kön, åldersgrupper (18-
29, 30-69 o 70-84 år) och 
utbildningsnivå. R 

HLV, Liv o hälsa vuxen. 

HLV 2014 

Andelen vuxna med riskbruk alkohol totalt i 
Gävleborg var 19 % av männen och 12 % av 
kvinnorna. 

 

För ytterligare redovisning enligt de önskade 
urvalet se RCC tabeller HLV data 

Andel ungdomar i åk 9 och 2 året på 
gymnasiet som någon gång under de 
12 senaste månaderna har druckit 
alkohol så att de känt sig berusade. 

R 

CAN, Liv och hälsa ung. 

CAN 2017 

26% av pojkarna och 30 % av flickorna i 
årskurs 9  

CAN 2016 

66% av pojkarna och 65% av flickorna i 
årskurs 2 på gymnasiet 

Andel ungdomar i åk 7 som någon 
gång druckit så mycket alkohol så att 
de känt sig berusade. R 

CAN, Liv och hälsa ung. 

Gävleborg genomför inte någon 
undersökning i årskurs 7 och kan därför inte 
redovisa någon data kopplat till denna 
indikator. 

Andel gravida med riskbruk vid 
inskrivningssamtal samt v32 kopplat 
till antalet gravida kvinnor. 

R 
Graviditetsregistret. 

 

Andel gravida screenade med 
AUDIT och fått 6-9 p. 

R 

Graviditetsregistret. 

2017  

Andelen gravid screenade med AUDIT 6–9 
poäng var 4.2% 

Andel gravida screenade med 
AUDIT och fått 10 p eller mer. 

R 

Graviditetsregistret. 

2017 

Andelen gravida screenade med AUDIT 10 
poäng eller mer var 0,8  %  

 

 

Indikatorer för uppföljning av solvanor  

Indikator Struktur Källa 



 

 

Process 

Resultat 

Strategier för att främja sunda 
solvanor i befolkningen. 

Redovisas: Finns strategi (ja/nej). 
Om ja, beskriv i så fall hur. 

S Nej 

Förekomst av solarier i offentlig regi.  

Redovisas: Ja/nej. (Kommnetarsfält). 
P 

Miljöhälsoskydd på kommunerna. 

 

Andel vuxna som bränt sig i solen de 
senaste 12 månaderna. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper (18–29, 30–69 o 70-84 
år) och utbildningsnivå. 

R 

HLV. 

Ingick inte i HLV 2014 vilket gör att 
Gävleborg tyvärr inte har någon data för 
denna indikator 

 

Indikatorer för uppföljning amning 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Förekomst av amningsvänliga 
sjukhus och vård- och hälsocentraler.  

Redovisas: Ja/nej  

S Ja 

Tillgång till amningsstöd inom 
hälsosjukvården. 

Redovisas: Ja/nej. Om ja, i så fall 
hur? 

P  

Andel ammande (helt, delvis, ej) 
barn. 

Redovisa: Statistik i när barnet är 1 
vecka samt 2, 4, 6 och 12 månader 
gammalt. 

R 

Socialstyrelsen, under amning. 

 

Andel kvinnor som ammar helt, 
delvis, ej. 

Redovisas: Statistik i när barnet är 1 
vecka samt 2, 4, 6 och 12 månader 
gammalt. 

R 

Socialstyrelsen, under amning. 
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Bilaga 4: Södermanland 
 

Generella indikatorer 

 

Indikator 
 

Resultat 180315 
Struktur 
Process 
Resultat 

 

Källa 

Antagen cancerpreventionsplan på 
lokal nivå av landstingsstyrelsen/ 
regionstyrelsen i respektive län. 
Redovisa: Finns beslut (ja/nej). 

Ja S Beslut i LS 171212 

Länsstrategi/plan för att förbättra Ja S Sörmlandsstrategin 
2020 

 
Södermanlands läns 
samlade regionala ANDT-
strategi med 
åtgärdsprogram 2018-
2021 
 
Landstinget Sörmlands 
Hållbarhetsprogram 
2019-2023 
 
Framtidens hälso- och 
sjukvård 2.0 
 

befolkningens hälsa.   

   

 
 
 
 

Indikatorer för uppföljning av tobak 

 

Indikator 
 

Resultat 180315 
Struktur 
Process 
Resultat 

 

Källa 

Förekomst av rökfria/tobaksfria 
sjukhusområden. 
Redovisas: Finns det något 

Ja P Policy för ett rökfritt 
landsting 



 

 

policybeslut (ja/nej)?   LS-LED05-464 
Förekomst av rökfria/tobaksfria 
skolgårdar. 
Redovisa: Datum för senaste 
mätning samt indikatorerna: 
Genomförde kommunen 
tillsynsbesök hos skolor gällande 
tobakslagens bestämmelser om 
rökfria skolgårdar? 
 
 
 
 
 

Antal genomförda 
tillsynsbesök per 
kommun 2017: 

Eskilstuna: 19 
Nyköping: 60 
Katrineholm: 0 
Strängnäs: 11 
Gnesta: --- 
Trosa: --- 
Oxelösund: 7 

  Flen: 0 
  Vingåker: 5 

P Indikatorlabbet 
(Indikator 
Tillsynsbesök rökfria 
skolgårdar) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I vilken omfattning kontrollerade 
kommunen om det röktes på 
skolgården i samband med 
tillsynsbesök? 

Antal tillsynsbesök där 
tillsynsprotokoll 
användes 2016: 

Eskilstuna: --- 
Nyköping: 1 
Katrineholm: --- 
Strängnäs: --- 
Gnesta: --- 
Trosa: --- 
Oxelösund: --- 

  Flen: --- 
  Vingåker: 1 
 
På 7 av 10 skolgårdar finns 
spår av rökning. 
 
På 3 av 10 skolgårdar finns 
platsanvisning/skyltar för 
rökning och askkoppar på 
skolgården. 
 

 Indikatorlabbet 
(Indikator 
Tillsynsbesök rökfria 
skolgårdar, användes 
tillsynsprotokoll) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län, PM, 2018, 
Barnens rätt till 
rökfri skolgård 
klaras inte på sju 
av tio skolgårdar i 
länet, 2018 

Tillgång till rökavvänjare inom 
landsting/regioner. 
Redovisa: Antalet tobaksavvänjare 
i länet kopplat till dagligrökande 
invånare i länet. 

50 rökavvänjare på 
20 152 dagligrökare i 
Sörmland (18-84 år) 

 
Det motsvarar 403 
dagligrökande per 
rökavvänjare 

 
36 av dessa 
rökavvänjare finns inom 
primärvården. 

P SCB 
Liv & hälsa 2017 
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Antal samtal om tobak inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 
Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV113 kopplat till antalet 
tobaksavvänjare per område samt 
kön. 

 
DV113: Kvalificerat rådgivande 
samtal 

Antalet KVÅ-koder 
DV113 genomförda av 
36 tobaksavvänjare 
inom primärvården: 
2177 

 

Det motsvarar i 
genomsnitt 60 KVÅ- 
koder DV113 per 
rökavvänjare inom 
primärvården. 

P Landstingets 
journalsystem, uttaget 
ur BORIS (Landstinget 
Sörmlands beslutsstöd 
och rapportering) 2017. 

 
Kön 
Män: 988 
Kvinnor: 1189 

  

 
KVÅ-koder 
dokumenteras inte 
inom specialiserad 
somatisk öppenvård i 
Sörmland. 

  

 KVÅ-koder 
dokumenteras inte 
inom specialiserad 
psykiatrisk öppenvård i 

Sörmland. 

  



 

 

Andel patientsamtal om tobak 
inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). 

I 27.5 procent av 
patientsamtalen inom 
primärvården 
diskuterade läkaren 
eller någon annan ur 
personalen tobaksvanor 
med patienten. 

P Nationella 
patientenkäten 2017 

Andel vuxna som vill sluta röka. 
Redovisa utifrån kön. 

Totalt 
67 procent 

 

Kön 
Män: 66 procent 
Kvinnor: 67 procent 

P Liv och Hälsa 2017 

Andel dagligrökande vuxna. 
Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper (18-29, 30-69 och 
70-84 år) och utbildningsnivå. 

Kön 
Män: 9 procent 
Kvinnor: 9 procent 

R Liv och Hälsa 2017 

 Åldersgrupper 
18-29 år: 9 procent 
30-69 år: 9 procent 
70-84: 7 procent 

  

 
Utbildningsnivå 
Förgymnasial: 11 
procent 
Gymnasial: 9 procent 
Eftergymnasial: 5 
procent 

  

Andel dagligrökande ungdomar. 
Redovisa: Statistik i kön och 
åldersgrupperna åk 7, 9 samt 2. 
året på gymn. 

Åk 7 
Killar: 1 procent 
Tjejer: 1 procent 

R Liv och hälsa ung 2017 

 Åk 9 
Killar: 4 procent 
Tjejer: 4 procent 

  

 
År 2 gymnasiet 
Killar: 7 procent 
Tjejer: 8 procent 

  

Andel rökande blivande mödrar vid 
inskrivning och i graviditetsvecka 
32. 

Vid inskrivningssamtal 
7 procent 

R Graviditetsregistret 
2016 

 I graviditetsvecka 32 
6 procent 
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Andel barn som utsätts för 
tobaksrök i hemmet. 
Redovisa: Statistik för 8, 18 
månader och 4 år. 

Andel 8 månader gamla 
barn som utsätts för 
tobaksrök i hemmet: 
18 procent 

 

De andra årsgrupperna 
(18 månader och fyra 
år) kan ej redovisas då 
Landstinget Sörmland i 
dagsläget inte är 
anslutet till Svenska 
Barnhälsovårdsregistret 
BHVQ. Det pågår ett 
projekt för att ansluta 
till registret. 

R ”Barnhälsovård i 
Sörmland årsrapport 
2016” (Barn födda 
2015) 

 
 
 
 

Indikatorer för uppföljning av övervikt och fetma 

 

Indikator 
Resultat 180315 Struktur 

Process 
Resultat 

 

Källa 

Andel vuxna med övervikt. 
Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper (18-29, 30-69 och 
70-84 år) och utbildningsnivå. 

Kön 
Man: 60 
Kvinna: 51 

R Liv och Hälsa 2017 

 Åldersgrupper 
18-29 år: 32 
30-69 år: 61 
70-84 år: 62 

  

 
Utbildningsnivå 
Förgymnasial: 53 
Gymnasial: 59 
Eftergymnasial: 53 

  

Andel vuxna med fetma. 
Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper (18-29, 30-69 och 
70-84 år) och utbildningsnivå. 

Kön 
Män: 19 
Kvinnor: 20 

R Liv och Hälsa 2017 

 Åldersgrupper 
18-29 år: 10 
30-69 år: 22 
70-84 år: 21 

  

 
Utbildningsnivå 
Förgymnasial: 18 
procent 
Gymnasial: 21 
Eftergymnasial: 16 

  



 

 

    

Andel 4 åringar med övervikt eller 
fetma. 

Övervikt: 
12 procent 

 

Fetma: 
3 procent 

R BHV sammanställning 
från 2018. Barn födda 
2013. 

 
 
 
 

Indikatorer för uppföljning av fysisk aktivitet 

 

Indikator 
 

Resultat 180315 
Struktur 
Process 
Resultat 

 

Källa 

Antal samtal om fysisk aktivitet 
inom primärvård, specialistvård 
och psykiatri. 
Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV132 per område samt kön. 

Antalet KVÅ-koder 
DV132 inom 
primärvård: 
13147 

P Landstingets 
journalsystem, uttaget 
ur BORIS (Landstinget 
Sörmlands beslutsstöd 
och rapportering) 2017. 

 Kön 
Män: 6167 
Kvinnor: 6980 

  

 
KVÅ-koder 
dokumenteras inte 
inom specialiserad 
somatisk öppenvård i 
Sörmland. 

  

 
KVÅ-koder 
dokumenteras inte 
inom specialiserad 
psykiatrisk öppenvård i 
Sörmland. 

  

Andel patientsamtal om fysisk 
aktivitet (i frågeställning: 
motionsvanor) inom primärvård 
(patientens subjektiva upplevelse). 

I 44 procent av 
patientsamtalen inom 
primärvården 
diskuterade läkaren 
eller någon annan ur 
personalen 
motionsvanor med 
patienten. 

P Nationella 
patientenkäten 2017 

Förskrivning av FaR till vuxna. 
Redovisas som antal individer som 
har fått FaR samt totalt antal 
förskrivna FaR. 

Individer som fått FaR 
539 individer 

 

Kön 
Män: 180 individer 
Kvinna: 359 individer 

P Socialstyrelsen, 
Landstingets 
journalsystem, uttaget 
ur BORIS (Landstinget 
Sörmlands beslutsstöd 
och rapportering) 2017 

 
Antal förskrivna FaR 
548 st 
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Kön 
Män: 364 st 
Kvinnor: 184 st 

  

Andel vuxna som är fysiskt aktiva 
minst 30 minuter/dag. 
Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper (18-29, 30-69 och 
70-84 år) och utbildningsnivå. 

Kön 
Man: 63 
Kvinna: 58 

 

Åldersgrupper 
18-29 år: 62 
30-69 år: 65 
70-84 år: 53 

R Liv och Hälsa 2017 

 
Utbildningsnivå 
Förgymnasial: 46 
Gymnasial: 63 
Eftergymnasial: 70 

  

Andel ungdomar som rör sig 
mindre än 60 minuter/ dag. 

Åk 7 
Killar: 43 procent 
Tjejer: 54 procent 

R Liv och hälsa ung 2017 

 
Åk 9 
Killar: 43 procent 
Tjejer: 58 procent 

  

 
År 2 gymnasiet 
Killar: 51 procent 
Tjejer: 69 procent 

  

Antal ungas deltagande i 
idrottsföreningar. Redovisa andel 
för jämförelse. 

---  
(Sörmlandsidrotten 
tillfrågades flertalet 
gånger men har inte 
återkopplat.) 

R Distriktsidrotts- 
förbunden 
(LOK-stöd stat 7-25 år)  

 
 
 
 

Indikatorer för uppföljning av matvanor 

 
Indikator 

 
Resultat 180315 

Struktur 
Process 
Resultat 

 
Källa 

Antal samtal om matvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 
Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV143 varje område för sig samt 
kön. 

Antalet KVÅ-koder 
DV143 inom 
primärvård: 
4465 koder (3541 
individer) 

P Landstingets 
journalsystem, uttaget 
ur BORIS (Landstinget 
Sörmlands beslutsstöd 
och rapportering) 2017. 



 

 

 Kön 
Män: 2253 koder (1835 
individer) 
Kvinnor: 2212 koder 
(1706 individer) 
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 KVÅ-koder 
dokumenteras inte 
inom specialiserad 
somatisk öppenvård i 
Sörmland. 

 

KVÅ-koder 
dokumenteras inte 
inom specialiserad 
psykiatrisk öppenvård i 
Sörmland. 

  

Andel patientsamtal om matvanor 
inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). 

I 31.3 procent av 
patientsamtalen inom 
primärvården 
diskuterade läkaren 
eller någon annan ur 
personalen matvanor 
med patienten. 

P Nationella 
patientenkäten 2017 

Andel vuxna som äter för lite frukt 
och grönt (mindre än fem gånger, 
ca 500 gram, per dag). 
Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper (18-29, 30-69 och 
70-84 år) och utbildningsnivå. 

Kön 
Man: 95 
Kvinna: 93 

 
Åldersgrupper 
18-29 år: 92 
30-69 år: 94 
70-84 år: 94 

R Liv o hälsa 2017 

 
Utbildningsnivå 
Förgymnasial: 94 
Gymnasial: 94 
Eftergymnasial: 92 

  

Andel vuxna som äter fisk och 
skaldjur (minst 2 gånger i veckan?). 
Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper (18-29, 30-69 och 
70-84 år) och utbildningsnivå. 

Kan ej redovisas   
 
 
 
 

R 

Hälsa på lika villkor 2015-
2018 
 
Urvalet för Sörmland är 
inte tillräckligt stort för 
att redovisa 

Andel vuxna som dricker sötade 
drycker (minst två gånger i 
veckan?). 
Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper (18-29, 30-69 och 
70-84 år) och utbildningsnivå. 

Kan ej redovisas  
 
 

R 

Hälsa på lika villkor 2015-
2018 
 
Urvalet för Sörmland är 
inte tillräckligt stort för 
att redovisa  



 

 

    

Andel ungdomar som äter frukost 
dagligen. 

Åk 7 
Killar: 71 procent 
Tjejer: 60 procent 

 Liv och hälsa ung 2017 

 
Åk 9 
Killar: 61 procent 
Tjejer: 52 procent 

 
R 

 

 
År 2 gymnasiet 
Killar: 50 procent 
Tjejer: 50 procent 

  

Andel ungdomar som äter frukt 
och grönsaker dagligen. 

Åk 7 
Killar: 50 procent 
Tjejer: 54 procent 

 
Åk 9 
Killar: 53 procent 
Tjejer: 62 procent 

 
År 2 gymnasiet 
Killar: 45 procent 
Tjejer: 63 procent 

 
 
 
 
 

R 

Liv och hälsa ung 2017 
 

 

Andel ungdomar som dricker läsk 
dagligen. 

Åk 7 
Killar: 11 procent 
Tjejer: 6 procent 

 
Åk 9 
Killar: 19 procent 
Tjejer: 10 procent 

 
År 2 gymnasiet 
Killar: 21 procent 
Tjejer: 13 procent 

 
 
 
 
 

R 

Liv och hälsa ung 2017 
 

 

Andel ungdomar som äter godis 
dagligen. 

Åk 7 
Killar: 8 procent 
Tjejer: 8 procent 

 
Åk 9 
Killar: 10 procent 
Tjejer: 8 procent 

 
År 2 gymnasiet 
Killar: 9 procent 
Tjejer: 9 procent 

 
 
 
 
 

R 

Liv och hälsa ung 2017 
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Indikatorer för uppföljning av riskbruk alkohol 

 
Indikator 

 
Resultat 180315 

Struktur 
Process 
Resultat 

 
Källa 

Antal samtal om alkoholvanor 
inom primärvård, specialistvård 
och psykiatri. 
Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV132 för varje område samt kön. 

Antalet KVÅ-koder 
DV132 inom 
primärvård: 
623 koder (356 
individer) 

 Landstingets 
journalsystem, uttaget 
ur BORIS (Landstinget 
Sörmlands beslutsstöd 
och rapportering) 2017. 

 
Kön 
Män: 477 koder (259 
individer) 
Kvinnor: 146 koder (97 
individer) 

  

  P  

 KVÅ-koder 
dokumenteras inte 
inom specialiserad 
somatisk öppenvård i 
Sörmland. 

  

 
KVÅ-koder 
dokumenteras inte 
inom specialiserad 
psykiatrisk öppenvård i 
Sörmland. 

  

Vårdpersonal inom primärvård 
som diskuterat alkohol med 
patient (patientens subjektiva 
upplevelse). 

I 23.7 procent av 
patientsamtalen inom 
primärvården 
diskuterade läkaren 
eller någon annan ur 
personalen 
alkoholvanor med 
patienten. 

 
 
 
 

P 

Nationella 
patientenkäten 2017 

Andel vuxna med riskbruk av 
alkohol. 
Redovisa i kön, åldersgrupper (18- 
29, 30-69 och 70-84 år) och 
utbildningsnivå. 

Kön 
Män: 15 procent 
Kvinnor: 9 procent 

 
Åldersgrupper 
18-29 år: 17 procent 
30-69 år: 13 procent 
70-84 år: 5 procent 

 
 
 
 
 
 
 

R 

Liv o hälsa 2017 

 
Utbildningsnivå 
Förgymnasial: 10 
procent 
Gymnasial: 13 procent 
Eftergymnasial: 13 
procent 

  



 

 

Andel ungdomar i åk 9 och 2 året 
på gymnasiet som någon gång 
under de 12 senaste månaderna 
har druckit alkohol så att de känt 
sig berusade. 

Åk 9 
Killar: 19 procent 
Tjejer: 25 procent 

 
År 2 gymnasiet 
Killar: 50 procent 
Tjejer: 53 procent 

 
 
 

R 

Liv och hälsa ung 2017 

Andel ungdomar i åk 7 som någon 
gång druckit så mycket alkohol så 
att de känt sig berusade. 

Åk 7 
Killar: 4 procent 
Tjejer: 4 procent 

 

R 
Liv och hälsa ung 2017 

Andel gravida med riskbruk vid 
inskrivningssamtal samt v32. 

Vi mäter ej riskbruk i 
vecka 32. För statistik 
från inskrivningssamtal, 
se nästa två indikatorer. 

 
R 

Graviditetsregistret 
2016 

Andel gravida screenade med 
AUDIT och fått 6-9 p. 

2.7 procent 
(Inskrivningssamtal) 

 
R 

Graviditetsregistret 
2016 

Andel gravida screenade med 
AUDIT och fått 10 p eller mer. 

0.8 procent 
(Inskrivningssamtal) 

 
R 

Graviditetsregistret 
2016 

 
 

Indikatorer för uppföljning av solvanor 

 

Indikator 
 

Resultat 180315 
Struktur 
Process 
Resultat 

 

Källa 

Strategier för att främja sunda 
solvanor i befolkningen. 
Redovisas: Finns strategi (ja/nej). 
Om ja, beskriv i så fall hur. 

Nej S  

 

Förekomst av solarier i offentlig 
regi. 
Redovisas: Ja/nej. 

Ja 
2 solarium i kommunal 
regi, ett i Gnesta 
kommun och ett i Flens 
kommun 

 
 

P 

 Hälsoskyddsinspektörer 
i Sörmlands nio 
kommuner 
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Andel vuxna som bränt sig i solen 
de senaste 12 månaderna. 
Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

Kvinnor: 48 procent 
Män: 43 procent 

 
 

 
R 

Hälsa på lika villkor 2016 



 

 

 
 
 

Indikatorer för uppföljning amning 

 
Indikator 

 
Resultat 180315 

Struktur 
Process 
Resultat 

 
Källa 

Tillgång till amningsstöd inom 
hälsosjukvården. 
Redovisas: Ja/nej. Om ja, i så fall 
hur? 

Ja. 
 

Amningsstöd ges av 
MHV, förlossning/BB, 
Neonatalavdelningen 
och BVC. I Sörmland 
finns en 
amningsstrategigrupp 
med representanter 
från hela vårdkedjan 
samt har arbetat fram 
en amningsstrategi för 
hela vårdkedjan för att 
främja och stödja 
amning. 

 
 
 
 
 
 
 

P 

 Amningsstrategi för 
personal i vårdkedjan, 
Landstinget Sörmland 

Andel ammande (helt, delvis, ej) 
barn. 
Redovisa: Statistik i när barnet är 1 
vecka samt 2, 4, 6 och 12 månader 
gammalt. 

Barn 1 vecka 
Helt: 78.5 procent 
Delvis: 16.5 procent 
Ej: 5.0 procent 

 Socialstyrelsen, 
födelseår 2015 

 Barn 2 månader 
Helt: 63.4 
Delvis: 22.1 procent 
Ej: 14.5 procent 

  

 
Barn 4 månader 
Helt: 50.8 procent 
Delvis: 21.7 procent 
Ej: 27.5 procent 

 

R 
 

 
Barn 6 månader 
Helt: 18.2 procent 
Delvis: 43.0 procent 
Ej: 38.8 procent 

  

 
12 månader 
Kan ej redovisa resultat 

  

Andel kvinnor som ammar helt, 
delvis, ej. 
Redovisas: Statistik i när barnet är 
1 vecka samt 2, 4, 6 och 12 
månader gammalt. 

Samma statistik som för 
andel ammande barn. 

 
Utifrån 
cancerprevention är 

 
 

R 

Socialstyrelsen 
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 denna indikator viktig 
eftersom det handlar 
om amning som 
främjande 
levnadsvanor. 

  

 

  



 

 

Bilaga 5: Värmland 

Om inget annat årtal anges, är data hämtade från 2017. 

Generella indikatorer 

 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antagen cancerpreventionsplan på 
lokal nivå av landstingsstyrelsen/ 
regionstyrelsen i respektive län. 

Redovisa: Finns beslut (ja/nej). 

S 

Beslut från LS/RS eller LF/RF.  

Beslut finns - Ja 

 

Länsstrategi/plan för att förbättra 
befolkningens hälsa. 

Redovisa: Finns strategi/plan 
(ja/nej)? Om ja, beskriv vilken typ. S 

Exempel: Folkhälsoplan, Strategiplan från HFS, 
ANDT-strategi, RUS.  

-Landstingets folkhälsostrategi, 2015–2020  

-Värmlandsstrategi, Värmland Växer 2014–2020, 
(RUP),   

-ANDT-förebyggande arbete i Värmland, strategi 
2017–2021 

 

Indikatorer för uppföljning av tobak 

 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Förekomst av rökfria/tobaksfria 
sjukhusområden. 

Redovisas: Finns det något 
policybeslut (ja/nej)? 

P 

Landstingsövergripande riktlinje Rökfritt landsting 

Förekomst av rökfria/tobaksfria 
skolgårdar. 

• Redovisa: Datum för senaste 
mätning samt indikatorerna:  
Genomförde kommunen tillsynsbesök hos 
skolor gällande tobakslagens 
bestämmelser om rökfria skolgårdar.  

• I vilken omfattning kontrollerade 
kommunen om det röktes på skolgården i 
samband med tillsynsbesök? 

P 

Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten.  

 

2015; Tillsynsbesök tobak, 64 rökfria skolgårdar  
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2015; Kontroll rökning, 8 tillfällen alltid eller ofta  

  

 

Tillgång till rökavvänjare inom 
landsting/regioner.  

Redovisa: Antalet tobaksavvänjare i 
länet kopplat dagligrökande invånare 
i länet. 

P 

September 2017; 
-Tobaksavvänjningsmottagningen, CSK motsvarande 
120 procent tjänst 

-Landstingets vårdcentraler;15 rökaavvänjare fördelat 
på 14 vårdcentraler 
-Övriga vårdcentraler inom Hälsoval Värmland; 
tobaksavvänjare vid 4 vårdcentraler (svar från 3 
vårdcentraler saknas) 

Antal samtal om tobak inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV113 kopplat till antalet 
tobaksavvänjare. 

P 

Journalsystem. KVÅ-kod DV113 Kvalificerad 
rådgivning   

-Primärvård; kvinnor 549, män 319, totalt 868   

-Specialistvård; kvinnor 565, män 487, totalt 1043   

-Psykiatri; kvinnor 5, män 0, totalt 

 

Andel patientsamtal om tobak inom 
primärvård (patientens subjektiva 
upplevelse). P 

Nationella patientenkäten  

(2015; Kvinnor 18,9 %, män 27 %, totalt 22,2 %)  

2017; män 25,5 %, kvinnor 22,4% totalt 23,8 % 

 

Andel vuxna som vill sluta röka. 

Redovisa utifrån kön. P 

HLV, Liv och Hälsa vuxen.  

18–84 år; Män 66 %, kvinnor 66 %, totalt 66 % 

 

Andel dagligrökande vuxna. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper (18–29, 30–69 o 70–84 
år) och utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv och Hälsa vuxen 

-18–84 år; Män 8%, Kvinnor 8%, totalt 8 %  

-18–29 år 9%, 30–69 år 8%, 70–84 år 7 %  

-förgymn. utb. 13%, gymn.utb. 8 %, eftergymn. utb. 
5% 

Andel dagligrökande ungdomar. 

Redovisa: Statistik i kön och 
åldersgrupperna åk 7, 9 samt 2. året 
på gymn. R 

CAN, Liv och hälsa ung, ELSA  2016/2017, Elevers 
Drogvanor 2017 

Obs! Frågorna är inte enhetliga men alla kan ge siffror 
på dagligrökning. Finns ej tillgänglig data i Dalarna 
dock.  

-Åk 7; 0% (0,2%), Åk 9; 2% pojkar och flickor  

-Gymnasiet åk 2; 4% pojkar och 5% flickor.  



 

 

Andel rökande blivande mödrar. 

Vid inskrivning och v 32. R 

Graviditetsregistret 

-4,2% i tidig graviditet/inskrivning 
- rökning registreras inte i vecka 32 i Värmland1 

Andel barn som utsätts för tobaksrök 
i hemmet. 

Redovisa: Statistik för 8, 18 månader 
och 4 år. 

R 

Svenska Barnhälsovårdsregistret BHVQ.  

Värmland saknar uppgifter för år 2013–2016. 

 

 

  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

1 Mödrahälsovård i Värmland valde att enbart föra in inskrivningsregistrering och 
uppföljningsregistrering. Det innebär att Värmland inte finns redovisat i de diagram eller tabeller där 
uppgifter redovisas per landsting. Däremot är graviditeter registrerade i Värmland medräknade i den 
totala siffran för riket. 
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Indikatorer för uppföljning av övervikt och fetma 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om matvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV143 för varje område för sig samt 
kön. 

P 

Journalsystem. 

Redovisas under området matvanor, se nedan. 

Andel patientsamtal om matvanor 
inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). 

P 

Nationella patientenkäten 2017 

2015; kvinnor 20,2 %, män 29,3 %, totalt 23,9 %  

2017; Kvinnor 22,3 %, män 28,8% totalt 25,2 % 

Andel vuxna med övervikt  

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper (18–29, 30–69, 70–84 
år) och utbildningsnivå. 

R 

Liv och Hälsa vuxen.  

-18–84 år; Män 64 %, Kvinnor 50 %, totalt 57 %  

-18–29 år 37 %, 30–69 år 63%, 70–84 år 58 %  

-Förgymn. utb. 57 %, gymn. utb. 61 %, eftergymn. 
utb. 51 % 

Andel vuxna med fetma. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. R 

Liv och Hälsa vuxen. 

-18–84 år. Män 19 %, Kvinnor 18 %, totalt 19 %  

-18–29 år 12 %, 30–69 år 20 %, 70–84 år 19 %  

- Förgymn. utb. 21 %, gymn. utb. 20 %, eftergymn. 
utb. 14% 

Andel 4 åringar med övervikt eller 
fetma. 

R 
Svenska Barnhälsovårdsregistret BHVQ. 
Inga data från Värmland tillgängliga 

 

Indikatorer för uppföljning av fysisk aktivitet 

 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om fysisk aktivitet inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri 2017 

P 
Journalsystem KVÅ-kod DV132, Rådgivande samtal  

-Primärvård; kvinnor 263, män 238, totalt 501 samtal 



 

 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV132 för varje område för sig samt 
kön. 

-Specialistvård; kvinnor 847, män 964, totalt 1811 
samtal 

-Psykiatri; kvinnor 27, män 46, totalt 73 samtal 

 

Andel patientsamtal om fysisk 
aktivitet (i frågeställning: 
motionsvanor) inom primärvård 
(patientens subjektiva upplevelse). 

P 

Nationella patientenkäten från 2017 

2015; kvinnor 31,6 %, män 42,3 %, totalt 36 %  

2017; kvinnor 33,5 % män 43 %, Totalt 35,6 % 

Förskrivning av FaR till vuxna. 

Redovisas som antal individer som 
har fått FaR samt totalt antal 
förskrivna FaR. 

P 

Socialstyrelsen, Temagrupp "fysisk aktivitet" HFS, 
KVÅ-kod DV 200 från journalsystem.  

Antal förskrivna FaR, Fysisk aktivitet på Recept (obs 
ej individer); kvinnor; 226, män 228, totalt 494 

Andel vuxna som är fysiskt aktiva 
minst 30 minuter/dag. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

Liv och Hälsa 2017 

-18–84 år. män 63 %, kvinnor 65 %, totalt 64 %  

-18–29 år 65 %, 30–69 år 67 %, 70–84 år 54 %  

-Förgymn. utb. 56 %, gymn. utb. 63 %, eftergymn 
utb. 71 % 

Andel ungdomar som rör sig mindre 
än 60 minuter/ dag. R 

Liv och hälsa ung. 

Inga data från Värmland 

Antal ungas (7-25 år) deltagande i 
idrottsföreningar. Andel för 
jämförelse. 

R 
Uppgifter från Värmlands Idrottsförbund saknas 

 

Indikatorer för uppföljning av matvanor 

 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om matvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri 2017 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV143  

för varje område för sig samt kön. 

P 

Journalsystem KVÅ-kod DV143 Kvalificerad 
rådgivning   

-Primärvård; kvinnor 79, män 50, totalt 129 samtal 

-Specialistvård; kvinnor 153, män 369, totalt 523 
samtal 

-Psykiatri; kvinnor 22, män 5, totalt 29 samtal 

Andel patientsamtal om matvanor 
inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). 

P 
Nationella patientenkäten från 2017 

2015; kvinnor 20,2 %, män 29,3 %, totalt 23,9 % 
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2017; Kvinnor 22,3 %, män 28,8%, totalt 25,2 % 

 

Andel vuxna som äter frukt, 
grönsaker och rotfrukter 5 ggr/dag 
eller mer 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

 Liv & hälsa 2017  

-18–84 år: Män 4 %, Kvinnor 8%, totalt 6 %  

-18–29 år 7 %, 30–69 år 6 %, 70–84 år 4 %  

-Förgymn. utb. 4 %, gymn. utb. 5%, eftergymn. utb. 
7% 

Andel vuxna som äter för lite frukt 
och bär. Mindre än 1 gång/dag 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

 

R 

HLV, Liv o hälsa vuxen.  

18–84 år: Män 54 %, Kvinnor 33 %, totalt 44 %  

18–29 år 60 %, 30–69 år 43 %, 70–84 år 27 %  

Förgymn. utb. 37%, gymn. utb. 52 %, eftergymn. utb.  
36 % 

Andel vuxna som äter fisk och 
skaldjur minst två gånger eller 
oftare/ vecka. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå.  

 

R 

HLV.  

18–84 år: Män 20 %, Kvinnor 30 %, totalt 25 %  

18–29 år 19 %, 30–69 år 25 %, 70–84 år 31 %  

Förgymn. utb. 28 %, gymn. utb. 19 %, eftergymn. 
utb. 31% 

Andel vuxna som dricker sötade 
drycker mer än två eller oftare/ 
vecka. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV.  

Mer än en gång/vecka 

18–84 år: Män 39 %, Kvinnor 22 %, totalt 30 %  

18–29 år 50 %, 30–69 år 28 %, 70–84 år 19 %  

Förgymn utb. 29 %, gymn. utb. 35 %, eftergymn. utb. 
24 % 

Andel ungdomar som äter frukost 
dagligen. R 

Liv och hälsa ung, ELSA 2016/2017 

55%, medelvärde för elever i åk 7 och gymnasiet åk 1 

Andel ungdomar som äter frukt och 
grönsaker dagligen. R 

Liv och hälsa ung. 

Inga data från Värmland 

Andel ungdomar som dricker läsk 
eller sötade drycker dagligen. R 

Liv och hälsa ung.  

Inga data från Värmland 

Andel ungdomar som äter godis 
dagligen. 

R 
Liv och hälsa ung. 

 

Indikatorer för uppföljning av riskbruk alkohol 

 



 

 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om alkoholvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV122 för varje område för sig samt 
kön. 

P 

Journalsystem. KVÅ-kod DV122 Rådgivande samtal 
om alkohol 

-Primärvård; kvinnor 65, män 87, totalt 152 samtal 

-Specialistvård; kvinnor 244, män 280, totalt 524 samtal 

-Psykiatri; kvinnor 4, män 11, totalt 15 samtal 

Vårdpersonal inom primärvård (ev 
spec vård och psykiatri) som 
diskuterat alkohol med patient 
(patientens subjektiva upplevelse). 

P 

Nationella patientenkäten 2017  

2015; kvinnor 12,4 %, män 23,6 %, totalt 17 %  

2017; kvinnor 15,1%, män 23,1%, Totalt 18,7 % 
 

Andel vuxna med riskbruk av 
alkohol. 

Redovisa i kön, åldersgrupper (18–
29, 30–69 o 70–84 år) och 
utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv o hälsa 2017  

-18–84 år: Män 17 %, Kvinnor 11%, totalt 14 %  

-18–29 år 24 %, 30–69 år 14 %, 70–84 år 6 %  

-Förgymn utb. 12 %, gymn. utb. 17 %, eftergymn. utb. 
15% 

 

Andel ungdomar i åk 9 och 2 året på 
gymnasiet som någon gång under de 
12 senaste månaderna har druckit 
alkohol så att de känt sig berusade. 

R 

CAN, Liv och hälsa ung. 

Inga data från Värmland 

Andel ungdomar i åk 7 som någon 
gång druckit så mycket alkohol så att 
de känt sig berusade. 

R 
CAN, Liv och hälsa ung.  
Inga data från Värmland 
 

Andel gravida med riskbruk vid 
inskrivningssamtal samt v32 kopplat 
till antalet gravida kvinnor. 

R 
Graviditetsregistret. 

Riskbruk av alkohol screenas inte i vecka 32, Värmland  

Andel gravida screenade med 
AUDIT och fått 6–9 p. 

R 

Graviditetsregistret/Ingela Larsson   

2015; 5,3 % 

2016; 5,8 %     

Andel gravida screenade med 
AUDIT och fått 10 p eller mer. 

R 

Graviditetsregistret/Ingela Larsson 

2015; 1,4 % 

2016; 2,1 %   
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Indikatorer för uppföljning av solvanor  

 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Strategier för att främja sunda 
solvanor i befolkningen. 

Redovisas: Finns strategi (ja/nej). 
Om ja, beskriv i så fall hur. 

S Nej, strategi finns inte 

Förekomst av solarier i offentlig regi.  

Redovisas: Ja/nej. (Kommentarsfält). 
P 

8 av 16 kommuner har svarat, ingen av dem har solarier 
i offentlig regi 

Andel vuxna som bränt sig i solen de 
senaste 12 månaderna. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper (18–29, 30-69 o 70-84 
år) och utbildningsnivå. 

R 

HLV 2016 

-18–84 år; Män 39 %, Kvinnor 42 %, totalt 40 %  

-18–29 år 65 %, 30–69 år 41 %, 70–84 år 12 %  

- Förgymn utb. 23%, gymn. utb. 47 %, eftergymn 
utb.43% 
  

 

Indikatorer för uppföljning amning 

 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Förekomst av amningsvänliga 
sjukhus och vård- och hälsocentraler.  

Redovisas: Ja/nej  

S  

Tillgång till amningsstöd inom 
hälsosjukvården. 

Redovisas: Ja/nej. Om ja, i så fall 
hur? 

P 

Ja  

Utöver generellt amningsstöd ges stöd och råd när 
kvinnan är behov/efterfrågar det inom alla delar i 
vårdkedjan, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, 
kvinnosjukvård och barn- och ungdomsmedicin. 

Andel ammande (helt, delvis, ej) 
barn. 

Redovisa: Statistik i när barnet är 1 
vecka samt 2, 4, 6 och 12 månader 
gammalt. 

R 

Socialstyrelsen, under amning. 

Data saknas för år 2013–2016 för Värmland 



 

 

Andel kvinnor som ammar helt, 
delvis, ej. 

Redovisas: Statistik i när barnet är 1 
vecka samt 2, 4, 6 och 12 månader 
gammalt. 

R 

Socialstyrelsen, under amning.  
Data saknas för år 2013–2016 för Värmland 
 

 

Sammanställningen har genomförts av Cecilia Nyberg, folkhälsoanalytiker och Lisa Brunzell, 
folkhälsostrateg, Landstinget i Värmland. 
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Bilaga 6: Västmanland 

 
Andel vuxna som vill sluta röka. (P) 65 % av rökande eller snusande vuxna önskar sluta 

röka Liv & hälsa 2017 

Andel dagligrökande vuxna. (R) 8 % män och kvinnor röker dagligen, Liv & hälsa 
vuxen 2017 (18-84 år) 

Andel dagligrökande ungdomar. (R) 1 % i årskurs 7, 4 % årkurs 9 och 7 % år 2 gymnasiet, 
Liv & hälsa ung 2017 

Andel rökande blivande mödrar. (R) 4,2 % av gravida inskrivna på MVC 
Folkhälsomyndigheten 2016 

Andel barn som utsätts för tobaksrök i hemmet. (R) 11,8 % av spädbarn som utsätts för tobaksrök i 
hemmet Folkhälsomyndigheten 2016 

Förekomst av länsövergripande ANDT-strategier. (P) Senaste ANDT-strategi 2017-2021 antagen under 
2017 

Politiskt antagna ANDT-strategier som inkluderar 
gymnasieskolan. (P) 

Senaste ANDT-strategi 2017-2021 antagen under 
2017 

Tillgång till tobaksavvänjare i landsting och regioner. 
(P) 

Tobaksavvänjare finns på samtliga vårdcentraler och 
Hälsocenter i länet 

Andel samtal om tobak inom primärvård, 
specialiserad vård och psykiatri. (P) 

37% har haft samtal om tobak i samband med besök 
hos vårdpersonal 

Förekomst av regionala och länsvisa handlingsplaner 
för att förebygga tobaksbruk. (S) 

Region Fullmäktige har beslutat att stödja Tobacco 
end game, 30 nov 2016 

Förekomst av rökfria eller tobaksfria 
sjukhusområden. (P) 

Samtliga sjukhus i länet är rökfria, dock ej 
sjukhusområden 

Förekomst av rökfria eller tobaksfria skolgårdar. (P) Inventering genomförd 2018 av Länsstyrelsen data 
kommer 

 

Andel vuxna med övervikt. (R) 30 % av kvinnor och 42 % av män är överviktiga Liv & 
hälsa 2017 

Andel vuxna med fetma. (R) 19 % av kvinnor och 18 % av män är har fetma Liv & 
hälsa 2017 

Andel 4-åringar med övervikt eller fetma. (R) 15,9 % lider av övervikt eller fetma 

Förekomst av regionala och länsvisa handlingsplaner 
för att minska övervikt och fetma. (S) 

Finns för barn och unga inte för vuxna 

Andel samtal om matvanor inom primärvård, 
specialiserad vård och psykiatri. (P) 

47 % har haft samtal om matvanor i samband med 
besök hos vårdpersonal 

 

Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 minuter/ 
dag. (R) 

65 % av kvinnor och 62 % av män är fysiskt aktiva Liv 
& hälsa 2017 

Andel vuxna med en stillasittande fritid. (R) 11 % av kvinnor och 17 % av män har stillasittande 
fritid HLV 2016 



 

 

Andel vuxna med en stillasittande vardag. (R) 12 % av kvinnor och 17 % av män har stillasittande 
vardag Liv & hälsa 2017 

Andel vuxna som vill öka sin fysiska aktivitet. (P)  65 % av kvinnor och 33 % av män vill öka sin fysiska 
aktivitet Liv & hälsa 2017 

Andel ungdomar som rör sig mindre än 60 minuter/ 
dag. (R) 

år 9 är 44 % av killar och 57 % tjejer i år 2 45 % killar 
och 57 % tjejer som rör sig mindre än 60 
minuter per dag Liv & hälsa ung 2017 

Antal ungas deltagande i idrottsföreningar. (R) Data kommer senare 

Förekomst av regionala och länsvisa handlingsplaner 
för att främja fysisk aktivitet. (S) 

Ja 

Andel samtal om fysisk aktivitet inom primärvård, 
specialiserad vård och psykiatri. (P) 

54 % har haft samtal om motionsvanor i samband 
med besök hos vårdpersonal 

Förskrivning av Fysisk aktivitet på recept, FaR©, till 
vuxna. (P) 

Hittar ingen sammanställning 

 

Andel vuxna som vill öka sitt intag av frukt och grönt. 
(P) 

55 % kvinnor och 47 % män äter frukt och grönt 1-3 
gånger per dag 

Andel vuxna som äter för lite grönsaker och 
rotfrukter. (R) 

10 % kvinnor och 5 % män äter rekommenderat 
intag av frukt och grönsaker    /HLV 2016* 

Andel vuxna som äter för lite frukt och grönsaker. (R) 19 % kvinnor och 37 % män äter för lite frukt och 
grönsaker.  …/HLV 2016* 

Andel vuxna som äter fisk och skaldjur. (R) 32 % kvinnor och 28 % män äter fisk och skaldjur 
minst 2 ggr/vecka.     /HLV 2016* 

Andel vuxna som dricker för mycket söta drycker. (R) 21 % kvinnor och 35 % män dricker sötade drycker 2 
ggr/vecka eller mer  HLV 2016 

Andel ungdomar som äter frukost dagligen. (R) År 7 67 % killar och 49 % tjejer i år 9 57 % killar och 
45 % tjejer i år 2 49% killar och 51 % tjejer äter frukost 
varje dag Liv & hälsa ung 2017 

Andel ungdomar som äter frukt och grönsaker 
dagligen. (R) 

År 7 53 % killar och 58 % tjejer i år 9 50 % killar och 
61 % tjejer i år 2 49% killar och 62 % tjejer äter frukt 
och grönsaker dagligen Liv & hälsa ung 2017 

Andel ungdomar som dricker läsk dagligen. (R) År 7 9 % killar och 8 % tjejer i år 9 15 % killar och 8 % 
tjejer i år 2 15% killar och 8 % tjejer dricker läsk 
dagligen Liv & hälsa ung 2017 

Andel ungdomar som äter godis dagligen. (R) 11 år Flickor och pojkar 1% äter godis varje dag; 13 år 
Flickor 2,2 % och pojkar 2 %; 15 år flickor 2,5 % och 
pojkar 2 %* 

Förekomst av regionala och länsvisa handlingsplaner 
för att främja goda matvanor. (S) 

På skolnivå ja men i övrigt nej 

Andel samtal om matvanor inom primärvård, 
specialiserad vård och psykiatri. (P) 

47 % har haft samtal om matvanor i samband med 
besök hos vårdpersonal 

*Nationella data 

Andel vuxna med riskbruk av alkohol. (R) 15 % av den vuxna befolkningen har ett riskbruk av 
alkohol, 10 % av kvinnorna och 19 % av männen 
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Andel ungdomar med riskbruk av alkohol. (R)  

Andel ungdomar i åk 9 och 2 året på gymnasiet som 
någon gång under de 12 senaste månaderna har druckit 
alkohol så att de känt sig berusade. (R) 

I år 9 killar 9 % tjejer 7 % i år 2 31 % killar och 29 % 
tjejer Liv & hälsa ung 2017 

Andel ungdomar i åk 7 som någon gång druckit 
alkohol. (R) 

19 % av killar och 21 % av tjejerna har druckit alkohol. 
Liv & hälsa ung 2017 

Andel gravida med riskbruk av alkohol. (R) 4 % av gravida har ett riskbruk av alkohol /MHV 
2017 

Andel gravida screenade med AUDIT 88 % har screenats                 /MHV 2017 

Andel gravida screenade med AUDIT och fått 6-9 p. 
(R) 

2,9 % av gravida har fått en AUDIT poäng mellan 6 -9.  

MHV 2017 

Andel gravida screenade med AUDIT och fått 10 p 
eller mer. (R) 

0,98 % av gravida har fått en AUDIT poäng på mer än 

10.  MHV 2017 

Förekomst av regionala och länsvisa handlingsplaner 
för att minska riskbruket av alkohol. (S) 

Inte mer än ANDT-strategin 

Förekomst av länsövergripande ANDT-strategier. (P) Senaste ANDT-strategi 2017-2021 antagen under 
2017 

Politiskt antagna ANDT-strategier som inkluderar 
gymnasieskolan. (P) 

Senaste ANDT-strategi 2017-2021 antagen under 
2017 

Andel samtal om alkohol inom primärvård, 
specialiserad vård och psykiatri. (P) 

53 % har haft samtal om alkoholvanor i samband 
med besök hos vårdpersonal 

 

Andel vuxna som bränt sig i solen de senaste 12 
månaderna. (R) 

58 % har aldrig bränt sig, 38 % gång, 4 % har bränt 
sig 2-3 gånger i solen de senaste 12 månaderna 

Förekomst av regionala och länsvisa handlingsplaner 
för att främja sunda solvanor. (S) 

Nej 

Förekomst av solarier i offentlig regi. (S) Inventering kommer att ske under 2018 

 

Andel ammade (helt, delvis, ej) barn 1 vecka, 2, 4, 6 
och 12 månader. (R) 

Se tabell 1 nedan 

Andel kvinnor som ammar helt, delvis, ej.(R) Se tabell 1 nedan 

Förekomst av amningsvänliga sjukhus och vård- och 
hälsocentraler. (P) 

Samtliga vårdinrättningar, Västerås sjukhus och MVC i 
länet arbetar efter WHOs riktlinjer om amningsvänlig 
sjukvårdsinrättning. 

Tillgång till amningsstöd inom hälso- och sjukvården. 
(P) 

Finns på Samtliga vårdinrättningar, Västerås sjukhus 
och samtliga MVC i länet. 

Förekomst av regionala och länsvisa handlingsplaner 
för att främja amning. (S) 

Ja 

Antal genomförda utbildningar  i samtalsmetodik 4 utbildningar genomförda 2017 

Antal deltagare Cirka 80 personer 2017 

 

Tabell 1 



 

 

 

 

 

 

2016 år data Socialstyrelsen 

 

  

Ålder Helt Delvis Ammar ej Uppgift 
saknas 

1 vecka 77,4 16,5 3,2 2,9 

2 månader 60,5 21,2 14,7 3,1 

4 månader 46,8 23,6 26,1 3,5 

6 månader 14,6 44,6 36,6 4,2 

12 månader 0 20,2 71,7 8,1 
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Bilaga 7: Uppsala 

Generella indikatorer 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antagen cancerpreventionsplan på 
lokal nivå av landstingsstyrelsen/ 
regionstyrelsen i respektive län. 

Redovisa: Finns beslut (ja/nej). 

S 

Beslut från LS/RS eller LF/RF. 

Länsstrategi/plan för att förbättra 
befolkningens hälsa. 

Redovisa: Finns strategi/plan 
(ja/nej)? Om ja, beskriv vilken typ. 

S 

Exempel: Folkhälsoplan, Strategiplan från 
HFS, ANDT-strategi, RUS. 

 

 

Indikatorer för uppföljning av tobak 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Förekomst av rökfria/tobaksfria 
sjukhusområden. 

Redovisas: Finns det något 
policybeslut (ja/nej)? 

P 

 

Förekomst av rökfria/tobaksfria 
skolgårdar. 

• Redovisa: Datum för senaste 
mätning samt indikatorerna:  
Genomförde kommunen tillsynsbesök hos 
skolor gällande tobakslagens 
bestämmelser om rökfria skolgårdar.  

• I vilken omfattning kontrollerade 
kommunen om det röktes på skolgården i 
samband med tillsynsbesök? 

P 

• I länets kommuner har tillsyn av 

skolgårdar skett under 2017: 

 

Heby: 2 skolor har besökts, fått ett 

besök var 

Tierp: 5 skolor har besökts, 

sammanlagt 13 besök 

Uppsala: 61 skolor har besökts, 

sammanlagt 122 besök 

Östhammar: 29 skolor har besökts, 

fått ett besök var 

Knivsta: inga besök 

Håbo: inga besök 

Enköping: inga besök 

Älvkarleby: inga besök 



 

 

• Tillsynsbesök tobak rökfria 

skolgårdar, kontroll av rökning 2016: 

•  

Heby: inga besök 

Tierp: Ett besök 

Uppsala Ett besök 

Östhammar: inga besök  

Knivsta: Ett besök 

Håbo: inga besök 

Enköping: inga besök 

Älvkarleby: inga besök 

Tillgång till rökavvänjare inom 
landsting/regioner.  

Redovisa: Antalet tobaksavvänjare i 
länet kopplat dagligrökande invånare 
i länet. 

P 

 

Antal samtal om tobak inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV113 kopplat till antalet 
tobaksavvänjare. 

P 

Kvalificerat samtal: 

  125 
Primärvård 849 
Psykiatri 3 
Specialistvår
d 99 

 

 125 

  185 
 

Indikatorer för uppföljning av tobak forts. 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Andel patientsamtal om tobak inom 
primärvård (patientens subjektiva 
upplevelse). 

P 

Män          33% 

Kvinnor     35% 

Alla            34%. 

Andel vuxna som vill sluta röka. 

P 

Män          65% 

Kvinnor     69% 

Alla            67% 

Andel dagligrökande vuxna. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

L&H 2017 . 
R 

-18–84 år: Män 6 %, Kvinnor 6 %, totalt 6 
%  

-18–29 år 6 %, 30–69 år 6,4 %, 70–84 år 6,3 
%  

-Förgymn/ gymn. utb. 8,4 %, eftergymn. 
utb. 2,6% 
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Andel dagligrökande ungdomar. 

Redovisa: Statistik i kön och 
åldersgrupperna åk 7, 9 samt 2. året 
på gymn. 

R 

                 Pojkar    Flickor   Alla 

Åk 7         1 %            1%        1% 

ÅK 9         2%             3%        2,5 % 

2 Gym.     8%             6%        7% 

Andel rökande blivande mödrar. R Graviditetsregistret. 

Andel barn som utsätts för tobaksrök 
i hemmet. 

Redovisa: Statistik för 8, 18 månader 
och 4 år. 

R 

Svenska Barnhälsovårdsregistret BHVQ. 

 

 

Indikatorer för uppföljning av övervikt och fetma 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om matvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV143. 

P 

Kvalificerat samtal: 

 

Primärvård 5844 
Psykiatri 204 
Specialistvår
d 1069 

 

 
  1 110 

 

Andel patientsamtal om matvanor 
inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). 

P 

Män          34,4% 

Kvinnor     26,8% 

Alla            29,8%. 

Andel vuxna med övervikt. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

L&H 2017. R 

Liv och Hälsa vuxen.  

-18–84 år; Män 40 %, Kvinnor 29 %, totalt 
35 %  

-18–29 år 23%, 30–69 år 38%, 70–84 år 39 
%  

-Förgymn/gymn. utb. 39%, eftergymn. utb. 
30% 

Andel vuxna med fetma. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

L&H 2017. 

R 

Liv och Hälsa vuxen. 

-18–84 år. Män 16 %, Kvinnor 16 %, totalt 
16,3 %  



 

 

-18–29 år 9 %, 30–69 år 18 %, 70–84 år 19 
%  

- Förgymn./gymn. utb. 19,2%, eftergymn. 
utb. 12% 

 

Andel 4 åringar med övervikt eller 
fetma. 

R 
Svenska Barnhälsovårdsregistret BHVQ. 

Indikatorer för uppföljning av fysisk aktivitet 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om fysisk aktivitet 
inom primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV132. 

P 

Kvalificerat samtal: 

Primärvård 1034 
Psykiatri          5 
Specialistvår
d 205 

 

  
   

 

Andel patientsamtal om fysisk 
aktivitet inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). 

 

P 

Män          41% 

Kvinnor     44% 

Alla            43% 

Förskrivning av FaR till vuxna. 

Redovisas som antal individer som 
har fått FaR samt totalt antal 
förskrivna FaR. 

P 

Primärvård 704 
Psykiatri 15 
Specialistvård 55 

 

Andel vuxna som är fysisk aktiva 
minst 30 minuter/ dag. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

L&H 2017- Minst 150 min/vecka 

R 

Liv och Hälsa 2017 

-18–84 år. män 67,5 %, kvinnor 66 %, totalt 
67 %  

-18–29 år 65 %, 30–69 år 68%, 70–84 år 57 
%  

-Förgymn. utb./gymn. utb. 61 %, eftergymn 
utb. 76 % 

Andel ungdomar som rör sig mindre 
än 60 minuter/ dag. 

R 

                 Pojkar    Flickor   Alla 

Åk 7          %            %        % 

ÅK 9         %             %        % 

2 Gym.     %             %        % 

Antal ungas deltagande i 
idrottsföreningar. 

R 
Distriktsidrottsförbunden 
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(LOK-stöd stat 7-25 år) 

 

 

Indikatorer för uppföljning av matvanor 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om matvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV143. 

P 

Kvalificerat samtal:  
Primärvård 5844 
Psykiatri 204 
Specialistvår
d 1069 

 

 1 110 
  974 

 

Andel patientsamtal om matvanor 
inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). 

P 

Män          34,4% 

Kvinnor     26,8% 

Alla            29,8%. 

Andel vuxna som äter för lite 
grönsaker och rotfrukter. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

 

R 

Liv & hälsa 2017  

-18–84 år: Män 6,3 %, Kvinnor 9,6%, totalt 
8 %  

-18–29 år 9 %, 30–69 år 8 %, 70–84 år 7 %  

-Förgymn. utb./gymn. utb. 6,4%, eftergymn. 
utb. 11% 

Andel vuxna som äter för lite frukt 
och bär. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV, Liv o hälsa vuxen. 

Andel vuxna som äter fisk och 
skaldjur. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

Finns ej redovisat per region i FHM. 

R 

 

Indikatorer för uppföljning av matvanor forts. 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 



 

 

Andel vuxna som dricker för mycket 
sötade drycker. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

Finns ej redovisat per region i FHM. 

R 

 

Andel ungdomar som äter frukost 
dagligen. 

R 

                 Pojkar    Flickor    

Åk 7         71 %         59 %         

ÅK 9         64 %         53 %       

2 Gym.    56 %         55 %         

Andel ungdomar som äter frukt och 
grönsaker dagligen. 

R 
Liv och hälsa ung. 

Andel ungdomar som dricker läsk 
dagligen. 

R 
Liv och hälsa ung. 

Andel ungdomar som äter godis 
dagligen. 

R 
Liv och hälsa ung. 

 

Indikatorer för uppföljning av riskbruk alkohol 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om alkoholvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV132. 

P 

Kvalificerat samtal: 

Primärvård 36 
Psykiatri 24 
Specialistvår
d 1 

 

Vårdpersonal inom primärvård (ev. 
spec. vård och psykiatri) som 
diskuterat alkohol med patient 
(patientens subjektiva upplevelse). 

P 

Män          34% 

Kvinnor     32% 

Alla            33% 

Andel vuxna med riskbruk av 
alkohol. 

Redovisa i kön, åldersgrupper och 
utbildningsnivå. 

FHM 2013–2016. FHM Audit. 
R 

Liv o hälsa 2017  

-18–84 år: Män 16 %, Kvinnor 11,5%, totalt 
14 %  

-18–29 år 24,5 %, 30–69 år 12 %, 70–84 år 
7%  

-Förgymn utb/ gymn. utb. 13,1 %, 
eftergymn. utb. 14,6% 
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Andel ungdomar i åk 9 och 2 året på 
gymnasiet som någon gång under de 
12 senaste månaderna har druckit 
alkohol så att de känt sig berusade. 

R 

                 Pojkar    Flickor   Alla 

ÅK 9         22%          28%     25% 

2 Gym.     55%          60%     57 % 

Andel ungdomar i åk 7 som någon 
gång druckit så mycket alkohol så att 
de känt sig berusade. 

R 

               Pojkar    Flickor   Alla 

Åk 7          6%            6%       6 % 

. 

Andel gravida med riskbruk vid 
inskrivningssamtal samt v32 kopplat 
till antalet gravida kvinnor. 

R 
Graviditetsregistret. 

Andel gravida screenade med 
AUDIT och fått 6-9 p. 

R 
Graviditetsregistret. 

Andel gravida screenade med 
AUDIT och fått 10 p eller mer. 

R 
Graviditetsregistret. 

 

 

Indikatorer för uppföljning av solvanor  

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Strategier för att främja sunda 
solvanor i befolkningen. 

Redovisas: Finns strategi (ja/nej). 
Om ja, beskriv i såfall hur. 

S Ja 

Förekomst av solarier i offentlig regi.  

Redovisas: Ja/nej. 
P  

Andel vuxna som bränt sig i solen de 
senaste 12 månaderna. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

HLV. 

 

 

Indikatorer för uppföljning amning 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 



 

 

Förekomst av amningsvänliga 
sjukhus och vård- och hälsocentraler.  

Redovisas: Ja/nej 

S  

Tillgång till amningsstöd inom 
hälsosjukvården. 

Redovisas: Ja/nej. Om ja, i så fall 
hur? 

P Ja 

Andel ammande (helt, delvis, ej) 
barn. 

Redovisa: Statistik i när barnet är 1 
vecka samt 2, 4, 6 och 12 månader 
gammalt. 

Socialstyrelsen 2015 

R 

Delvis ammade barn  1 vecka       
15,3 (2015) 

Delvis ammade barn  4 månader 30,5 (2015) 

Enbart ammade barn 1 vecka       80,8 
(2015) 

Enbart ammade barn 4 månader 45,6 (2015) 

Enbart eller delvis       1 vecka       
96,1(2015) 

Enbart eller delvis       4 mån         76,1 
(2015) 

Andel kvinnor som ammar helt, 
delvis, ej. 

Redovisas: Statistik i när barnet är 1 
vecka samt 2, 4, 6 och 12 månader 
gammalt. 

R 
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Bilaga 8: Örebro  

 

Generella indikatorer 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antagen cancerpreventionsplan på 
lokal nivå av landstingsstyrelsen/ 
regionstyrelsen i respektive län. 

Redovisa: Finns beslut (ja/nej). 

S 

Beslut från Regionstyrelsen. 

Länsstrategi/plan för att förbättra 
befolkningens hälsa. 

Redovisa: Finns strategi/plan 
(ja/nej)? Om ja, beskriv vilken typ. 

S 

Ja, det finns en RUS plan. 

En Folkhälsoplan är på gång. 

 

 

 

 

Indikatorer för uppföljning av tobak 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Förekomst av rökfria/tobaksfria 
sjukhusområden. 

Redovisas: Finns det något 
policybeslut (ja/nej)? 

P 

Ja det finns ett RS beslut om tobaksfria 
zoner. 

Förekomst av rökfria/tobaksfria 
skolgårdar. 

• Redovisa: Datum för senaste 
mätning samt indikatorerna:  
Genomförde kommunen tillsynsbesök hos 
skolor gällande tobakslagens 
bestämmelser om rökfria skolgårdar.  

• I vilken omfattning kontrollerade 
kommunen om det röktes på skolgården i 
samband med tillsynsbesök? 

P 

Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten. 

 

 

 

Tillgång till rökavvänjare inom 
landsting/regioner.  P 

F.n finns det två personer per vårdcentral 
som har uppdraget som tobaksavvänjare. (28 
VC). 



 

 

Redovisa: Antalet tobaksavvänjare i 
länet kopplat dagligrökande invånare 
i länet. 

Samt en specialistenhet TPE vid USÖ. 

 

Antal samtal om tobak inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV113 kopplat till antalet 
tobaksavvänjare. 

P 

Spec.vård o Psyk: DV 113 kvinna:702  

man: 649 

 

PV: 1287 (ej tillgänglig UT-data per kön). 

 

Indikatorer för uppföljning av tobak forts. 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Andel patientsamtal om tobak inom 
primärvård (patientens subjektiva 
upplevelse). P 

                                   Läk.besök 

Ja, vid detta besök               11,27  

Ja, under senaste halvåret  12,58 

Nej                                            76,16 

Andel vuxna som vill sluta röka. 

Redovisa utifrån kön. 
P 

L&H Män: 63% 

         Kvinnor: 71% 

Andel dagligrökande vuxna. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper (18-29, 30-69 o 70-84 
år) och utbildningsnivå. 

R 

Män: 7% 

Kvinnor 7 % 

 

Åldersgrupper/skolår% 

18-29: 6 % 

30-49: 5% 

50-69: 9% 

70-84: 7% 

85+:    2% 

 

Utbildningsnivå % 

Förgymnasial 12% 

Gymnasial 8% 

Eftergymnasial 4% 
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Andel dagligrökande ungdomar. 

Redovisa: Statistik i kön och 
åldersgrupperna åk 7, 9 samt 2. året 
på gymn. 

R 

L&H U 

Killar: 3% 

Tjejer 4% 

 

Åk 7: 1% 

Åk 9  4% 

Gy2  7% 

Andel rökande blivande mödrar. 

Vid inskrivning och v 32. 
R 

4,4 % (2016) 

Andel barn som utsätts för tobaksrök 
i hemmet. 

Redovisa: Statistik för 8, 18 månader 
och 4 år. 

R 

Svenska Barnhälsovårdsregistret BHVQ. 

12,8 % av barnen utsätts för tobaksrök i 
hemmet vid 8 mån ålder.  

(redovisas utifrån 0-4 v, och 8 mån). 

 

 

Indikatorer för uppföljning av övervikt och fetma 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om matvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV143 för varje område för sig samt 
kön. 

P 

Journalsystem. 

Andel patientsamtal om matvanor 
inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). 

P 
Andel positiva svar 27,31 

Andel vuxna med övervikt. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper (18-29, 30-69 o 70-84 
år) och utbildningsnivå. 

R 

L&H 

Män 43% 

Kvinnor 32% 

 

18-29 28% 

30-49 37% 

50-69 42% 



 

 

70-84 43% 

85+ 33% 

 

Utbildningsnivå 

Förgymnasial 42% 

Gymnasial 39% 

Eftergymnasial 33% 

 

Andel vuxna med fetma. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

L&H 

Män 17% 

Kvinnor 19% 

 

18-29 28% 

30-49 37 % 

50-69 42% 

70-84 43% 

85+ 33% 

 

Utb.nivå 

Förgymnasial 21% 

Gymnasial 20% 

Eftergymnasial 14% 

 

Andel 4 åringar med övervikt eller 
fetma. R 

Svenska Barnhälsovårdsregistret BHVQ. 

Barn födda 2012: 13.1% 

 

 

 

Indikatorer för uppföljning av fysisk aktivitet 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 



Kvalitetsindikatorer för uppföljning till cancerpreventionsplanen för RCC Uppsala-Örebro sjukvårdsregion år 2018 

39 

  

 

Antal samtal om fysisk aktivitet inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV132 för varje område för sig samt 
kön. 

P 

Specialistvård och Psyk: 

Kvinnor: 621 

Män: 1365 

 

PV 

3559 (uppdelat på kön går ej att få) 

 

Andel patientsamtal om fysisk 
aktivitet (i frågeställning: 
motionsvanor) inom primärvård 
(patientens subjektiva upplevelse). 

P 

Nationella patientenkäten  Läk.besök 

Ja vid detta besök                    16,81   

Ja under senaste halvåret       22,07 

Nej                                                61,12 

Förskrivning av FaR till vuxna. 

Redovisas som antal individer som 
har fått FaR samt totalt antal 
förskrivna FaR. 

P 

Socialstyrelsen, Temagrupp "fysisk aktivitet" 
HFS, KVÅ-kod från Journalsystem. 

Andel vuxna som är fysiskt aktiva 
minst 30 minuter/ dag. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

L&H 

Kvinnor 63% 

Män 65% 

 

18-29 71% 

30-49 69% 

50-69 66% 

70-84 56% 

85+ 21% 

 

Gymnasial utbildning: 64% 

Förgymnasial 29% 

Gymnasial 64% 

Eftergymnasial 75% 

 

Andel ungdomar som rör sig mindre 
än 60 minuter/ dag. 

R 

Liv och hälsa ung. 

 

Killar 42% 

Tjejer 27% 



 

 

 

Åk 7: 37% 

Åk 9: 36% 

Gy2: 31% 

Antal ungas deltagande i 
idrottsföreningar. Andel för 
jämförelse. 

R 
Distriktsidrottsförbunden 

(LOK-stöd stat 7-25 år) 

 

 

Indikatorer för uppföljning av matvanor 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om matvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV143  

för varje område för sig samt kön. 

P 

Spec. vård och Psyk 

Kvinnor 27 

Män 41 

 

PV: 

1802 

Andel patientsamtal om matvanor 
inom primärvård (patientens 
subjektiva upplevelse). 

P 

Nationella patientenkäten  

 

Andel positiva svar 27,31 

Andel vuxna som äter för lite 
(mindre än 500 gr/dag) grönsaker 
och rotfrukter. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

 

- 

Andel vuxna som äter för lite frukt 
och bär. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

L&H 

Män: 96% 

Kvinnor 92% 

 

18-29 94% 

30-49 93% 

50-69 94 % 

70-84 95 % 
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85+ 21% 

 

Förgymnasial 95% 

Gymnasial 94% 

Eftergymnasial 92 % 

 

Indikatorer för uppföljning av matvanor forts. 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Andel vuxna som äter fisk och 
skaldjur minst två gånger eller 
oftare/ vecka. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

Finns ej i L&H 

Andel vuxna som dricker sötade 
drycker mer än två eller oftare/ 
vecka. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper och utbildningsnivå. 

R 

Finns ej i L&H 

Andel ungdomar som äter frukost 
dagligen. 

R 

L%H u 

Killar: 62% 

Tjejer 54% 

 

Åk 7: 65% 

Åk 9: 56% 

Gy2: 51% 

 

Andel ungdomar som äter frukt och 
grönsaker dagligen. 

R 

L%H u 

Killar: 40% 

Tjejer 52% 

 

Andel ungdomar som dricker läsk 
eller sötade drycker dagligen. 

R 

L&H U 

Killar 17% 

Tjejer 12% 



 

 

 

Åk 7: 13% 

Åk 9: 16% 

Gy2: 15% 

Andel ungdomar som äter godis 
dagligen. 

R 
Liv och hälsa ung. 

 

 

Indikatorer för uppföljning av riskbruk alkohol 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Antal samtal om alkoholvanor inom 
primärvård, specialistvård och 
psykiatri. 

Redovisa: Antalet KVÅ-koder 
DV122 för varje område för sig samt 
kön. 

P 

Spec.vård: 

Kvinnor: 41 

Män: 45 

PV: 

38 

Vårdpersonal inom primärvård (ev 
spec vård och psykiatri) som 
diskuterat alkohol med patient 
(patientens subjektiva upplevelse). 

P 

Nationella patientenkäten  

Andel 20,26 

Andel vuxna med riskbruk av 
alkohol. 

Redovisa i kön, åldersgrupper (18-
29, 30-69 o 70-84 år) och 
utbildningsnivå. 

R 

L%H  

Män 15% 

Kvinnor 9% 

 

18-29 20% 

30-49 11% 

50-69 11% 

70-84 6% 

85+ 1% 

 

Förgymnasial: 9% 

Gymnasial 15% 

Eftergymnasial 10% 
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Andel ungdomar i åk 9 och 2 året på 
gymnasiet som någon gång under de 
12 senaste månaderna har druckit 
alkohol så att de känt sig berusade. 

R 

L%H U 

Killar 70% 

Tjejer 70% 

 

Åk 9 59% 

Gy2 76% 

Andel ungdomar i åk 7 som någon 
gång druckit så mycket alkohol så att 
de känt sig berusade. R 

L%H U 

Killar 19 % 

Tjejer 23% 

 

Andel gravida med riskbruk vid 
inskrivningssamtal samt v32 kopplat 
till antalet gravida kvinnor. 

R 

Graviditetsregistret. 

Andel gravida med riskbruk vid inskrivning, 
Örebro län, 3,7 & (2017) 

Andel gravida screenade med 
AUDIT och fått 6-9 p. R 

Graviditetsregistret. 

3% 

Andel gravida screenade med 
AUDIT och fått 10 p eller mer. R 

Graviditetsregistret. 

0,7% 

 

 

Indikatorer för uppföljning av solvanor  

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Strategier för att främja sunda 
solvanor i befolkningen. 

Redovisas: Finns strategi (ja/nej). 
Om ja, beskriv i så fall hur. 

S _ 

Förekomst av solarier i offentlig regi.  

Redovisas: Ja/nej. (Kommnetarsfält). 
P Miljöhälsoskydd på kommunerna. 

Andel vuxna som bränt sig i solen de 
senaste 12 månaderna. 

Redovisa: Statistik i kön, 
åldersgrupper (18-29, 30-69 o 70-84 
år) och utbildningsnivå. 

R 

HLV. 

 

Finns ej UT-data 



 

 

 

Indikatorer för uppföljning amning 

Indikator 

Struktur 

Process 

Resultat 

Källa 

Förekomst av amningsvänliga 
sjukhus och vård- och hälsocentraler.  

Redovisas: Ja/nej  

S  

Tillgång till amningsstöd inom 
hälsosjukvården. 

Redovisas: Ja/nej. Om ja, i så fall 
hur? 

P     
Finns på varje mottagning hos BMM/BVC. 
På KK USÖ samt särskild 
amningsmottagning vid Karlskoga las. 

Andel ammande (helt, delvis, ej) 
barn. 

Redovisa: Statistik i när barnet är 1 
vecka samt 2, 4, 6 och 12 månader 
gammalt. 

R 

Socialstyrelsen, under amning. 

         Helt     Delvis       Ej % 

 1v     81,1     13,9         2,2 

2 m    62,3      20,3        14,5 

4 m    51,3      20,5        24,2 

6 m     14,9      47            34,8 

12 m   0            21,1        72,9 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


