
God och jämlik hälsa
Kra1samling fullföljda studier



Nytt nationellt folkhälsomål 
med 8 målområden

Att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen  
och sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation

Det =diga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och 
utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och 
arbetsmiljö
Inkomster och 
försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och 
delak=ghet
En jämlik och hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård



De globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030)



Fler ska bedriva 
eftergymnasiala studier och 
avhoppen från skolan ska 
minska 
- Insatser för att öka antalet 
ungdomar med fullföljd grundskola 
och gymnasieutbildning 

VG2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 
2014-2020



Andel avgångselever i 
Västra Götaland 
vårterminen 2017 med 
behörighet till gymnasiet

Källa: SIRIS/Skolverket 

Alingsås



3 473 elever i Västra Götaland gick ut 

grundskolan utan behörighet :ll 

gymnasiet år 2017

Forskningen visar aB fullföljda studier 

är en förutsäBning för god och jämlik 

hälsa

KraFsamling fullföljda studier handlar 

om aB skapa förutsäBningar för alla 

elever aB lämna grund- och 

gymnasieskolan med godkända betyg



VGR kraftsamlar genom en handlingsplan

Det övergripande målet är att ”Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg”
Handlingsplanen ligger till grund för samverkan internt och med andra 
aktörer, den har fem delområden
Aktivitetslista synliggör beslutade insatser som har en koppling till det 
övergripande målet
Årliga rekommendationer beslutas av RS och beskriver särskilt 
utvecklingsfokus



Områdena i handlingsplanen
Främja långsiktig och hållbar samverkan 
mellan olika samhällsaktörer
Främja psykisk hälsa och motverka 
konsekvenser av psykisk ohälsa
Minska de negativa effekterna av 
ogynnsamma livsvillkor och levnadsvanor
Stimulera intresset för studier
Skapa förutsättningar för goda skolresultat 
för ungdomar med migrationsbakgrund



Aktiviteter, projekt och 
utvecklingsarbeten 
– några exempel

Elevens hälsa i fokus – utveckla och 
implementera en för Västra Götaland 
gemensam elevhälsoenkät för elever i 
grund- och gymnasieskola. 
En regiongemensam elevhälsodatabas 
förväntas underlätta systematisk 
uppföljning och analys kring barn och 
ungas hälsa.



Tilläggsuppdrag på vårdcentraler för 
barns psykiska hälsa – sy:ar ;ll a< några 
vårdcentraler har extra resurser a< 
särskilt ta hand om barn och unga med 
psykisk ohälsa i åldrarna 6 ;ll 18 år

Strategi för fysisk ak;vitet - mobilisera 
VGR:s egna verksamheter och samverkan 
med framför allt kommuner och 
idéburen sektor för a< skapa 
förutsä<ningar för ökad fysisk ak;vitet 
hos barn och unga



Västra Götalandsregionen 
måste kra4samla 5llsammans

Folkhälsokommittén har uppdraget att vara 
samordnande och drivande

Under hösten 2017 beslutade 
regionstyrelsen om ett antal 
rekommendationer för fortsatt arbete 

Vi ska använda våra gemensamma nätverk 
och arbeta mer tillsammans

Samverkan externt utifrån VG2020



Rekommendationer för 2018:
Pilotarbete för sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård
Utveckla tjänstemannastrukturen för samverkan mellan VGR och samtliga 
kommunalförbund
Säkerställa och utveckla genomförandet av hembesök från BVC
Skapa en strategi för VGR:s insatser för aC öka barn och ungdomars fysiska 
akEvitet
Stärka förutsä=ningarna för samtliga folkhögskolor genom a= inrä=a 
deltagarstödsteam med psykosocial- och specialpedagogisk profession
Säkerställa a= barn inte används som språktolkar i VGR-finansierade 
verksamheter

Markerade föreslås kvarstå även 2019



Förslag nya rekommendationer för 2019

Utveckla arbetssätt, rutiner och användning av 
SIP/Västbusplan
Språkutveckling och läsning
Mentorer för ungdomar i riskzon för skolavhopp

Beslut i regionstyrelsen november 2018



Tack för mig!

Läs mer om Kra3samling fullföljda studier på: 
www.vgregion.se/fullfoljdastudier

Kontakter:

Ylva Bryngelsson - Huvudprocessledare Fullföljda studier 
ylva.bryngelsson@vgregion.se

Elisabeth Rahmberg - folkhälsochef
elisabeth.rahmberg@vgregion.se
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