


Syftet är att under 2016 i samverkan med andra samhällsaktörer 
utarbeta en strategi för ett mer fysisk aktivt Östergötland. 

- Uppdragsgivare är Hälso- och sjukvårdsdirektören utifrån beslut i 
hälso- och sjukvårdsnämnden hösten 2015.

Det övergripande effektmålet för strategin är;

 att fler individer blir fysiskt aktiva

 att ojämlikheten i aktivitetsnivå mellan grupper minskar

 att fler aktörer i samhället aktivt medverkar och samarbetar 
kring främjandet av fysik aktivitet. 

Syfte & mål med strategin



– Detta är inte en motionskampanj

– Vår primära målgrupp är företrädare för samhället och 
samhällets aktörer

– Strategin beskriver ett VAD – innehåller också VARFÖR, 
men väldigt lite HUR.

– Strategin har tagits fram under ett år i samverkan med 
väldigt många aktörer (66+27+40=133)

Viktigt att komma ihåg!
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 Insatser bör riktas till både 
samhälle och individ

 Insatser måste samordnas på 
olika nivåer och ske i samverkan 
mellan offentlig, privat och 
idéburen sektor

 Genomförandet av insatser bör 
beakta lokala förhållanden och 
bygga på befolkningens 
delaktighet

 Insatserna måste vara långsiktiga

 Resurser måste ställas till 
förfogande för implementering

 Utvärdering och uppföljning 
måste fortlöpande integreras i 
arbetet

En effekt av SSiR 2001:

- ”År 2000 fanns inte fysisk 
aktivitet med bland de tio 
vanligaste folkhälsofrågorna 
som kommunerna prioriterade. 

- År 2004 däremot var ”ökad 
fysisk aktivitet” det mest 
prioriterade folkhälsomålet i 
kommunerna”. 

Historik!
Erfarenheter från Sätt Sverige i rörelse 2001



Mission

WHO strategin syftar till att inspirera regeringar och intressenter för att arbeta mot ökad fysisk 
aktivitet för alla medborgare i Europeiska regionen genom att:

 Främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet

 Säkerställa en gynnsam miljö som stödjer fysisk aktivitet, såsom; attraktiva, trygga och 
säkra byggda miljöer, tillgängliga offentliga utrymmen och infrastruktur.

 Skapa likvärdiga möjligheter för fysisk aktivitet oavsett kön, ålder, inkomst, utbildning, 
etnicitet eller funktionshinder, samt;

 Undanröja hinder för att därmed underlätta främjandet av fysisk aktivitet

Utgår från WHO strategin - ”Physical 
activity strategy for the WHO European 
Region 2016–2025”



Stor utmaning för alla!

• Olika grupper i befolkningen har olika behov, möjligheter och 

utmaningar när det gäller utövandet av fysisk aktivitet. 

• Strategierna måste därför utformas för att på bästa sätt underlätta 

och undanröja de hinder som är mest relevanta för olika grupper 

med avseende på;

– kön, ålder, etnicitet, inkomst, utbildning eller 

funktionshinder. 

• Strategier behövs som är långsiktiga och hållbara och som 

involverar hela livscykeln för att effektivt främja fysisk aktivitet och 

rörelse i livets olika perioder. 

• Nyckeln är samverkan!



Östgötamodellen för jämlik hälsa –
ett samspel mellan individ, miljö och samhälle

Orange färg markerar de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de individuella (grå) bestämningsfaktorerna för 
hälsa. Framtagen av Jolanda van Vliet och Margareta Kristenson, 2014; baserad på hälsans bestämningsfaktorer av 
Dahlgren och Whitehead, 1991

Proportionell 
universalism 
innebär att alla har 
samma
grundläggande 
behov, men olika 
stort behov av 
samhällets
Stöd.



Individens hälsa - samhällets ansvar?



National  strategy to reduce social  inequalities in health,  Norway 

Eller så här…



Prioriterade områden:

1) Tillhandahålla ledarskap och samordning för främjande av fysisk aktivitet.

2) Stödja utvecklingen för barn och ungdomar.

3) Främja fysisk aktivitet för alla vuxna i det dagliga livet; inklusive transport, på 

fritiden, på arbetsplatsen och genom hälso- och sjukvården.

4) Främjande av fysisk aktivitet bland äldre.

5) Stödja insatser genom uppföljning, tillhandahålla verktyg, skapa 

mötesplatser/plattformar samt utvärdering och forskning.

WHO strategin, forts.



Reviderad - Anybody story
Känner ni till historien om Everybody, Somebody, Anybody, and Nobody?

Alla visste nu att barn rörde sig för lite och att detta var ett hot mot 
nationens framtid….så..

Alla var övertygade om att Någon skulle göra något åt det. 

Många kunde också gjort det, men Ingen gjorde det. 

Någon blev arg eftersom det egentligen var Allas ansvar. 

Alla trodde ju att Någon skulle göra det, men Ingen förstod att Alla 
inte skulle göra det. 

Det slutade med att Alla skyllde på Många när Ingen gjorde vad 
Någon kunde ha gjort…

Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu vill motverka detta 

förhållningssätt - för vi tänker och agerar tillsammans! Eller hur?



1. Övergripande samverkan

2. Hållbar regional 
utveckling och tillväxt

3. Folkhälsa

4. Fysisk planering och 
infrastrukturfrågor

5. Landsbygdsutveckling

6. Miljö, klimat, och 
energifrågor

7. Naturvård, friluftsliv och 
besöksnäring

8. Kultur och kulturmiljöer

9. Digital agenda, IT, 
Bredband

10. Internationell samverkan

11. Integration

12. Jämställdhet

Regional utveckling – samverkan 
Länsstyrelsen och Region Östergötland
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Det övergripande målet är att 
Östergötlands befolkning ska bli mer 
fysiskt aktiv. Rörelse ska kunna vara en 
del av allas vardag oavsett vem du är, 
hur du arbetar, var du bor eller var 
du kommer ifrån.
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 Hjärnan verkar vara det organs som stärks allra mest när vi rör 
på oss.

 Förutom att du mår bättre av att röra på dig, så förbättras även 
koncentration, minne, kreativitet och stresstålighet.

 Du processar information snabbare – alltså tänker snabbare, och 
blir bättre på att mobilisera tankemässiga resurser när de behövs.

 Du får en extra ”mental växel” att lägga i om det är stökigt 
omkring dig eller behålla lugnet när hjulen snurrar som snabbast.

 Fysisk aktivitet till och med verkar öka din intelligens. 

(från sidan 9)

Hjärnstark – Hur motion och 
träning stärker din Hjärna. 
Ny bok av Anders Hansens, överläkare i psykiatri och författare,  

Ex. Pulsträning Valdemarsvik



Exempel;

• en population på 10 miljoner (som Sverige) där exemplet 
bygger på att halva befolkningen är otillräckligt aktiv så 
skattas kostnaden till € 910 miljoner per år (8,6 miljarder 
SEK). 

• Östergötlands befolkning motsvarar en tjugondel av detta, 
ca € 45 miljoner per år (425 miljoner SEK).

Ekonomi enligt WHO



Rörelse ska kunna vara en del av allas vardag oavsett vem du 
är, hur du arbetar, var du bor eller var du kommer 
ifrån.


