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Lokala nämnden Kungsbacka

Hälsa på lika villkor – förtätning av befolkningsstudien 2018
Förslag till beslut
Kungsbackanämnden beslutar att avsätta 100 000 kronor av 2017 års budget till en
förtätning av befolkningsstudien ”Hälsa på lika villkor” i Kungsbacka

Sammanfattning
Lokala nämnders uppdrag är bland annat att genom kartläggningar och dialoger
identifiera befolkningens behov. Nämnderna ska även bidra med inventeringar och
bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård. I Halland har den vuxna
befolkningens hälsa följts sedan 1980-talet, dels via befolkningsundersökningar om
levnadsvanor och självupplevd hälsa, dels genom registerstudier om sjuklighet och
dödlighet. Sedan 2004 har Region Halland deltagit i den nationella befolkningsstudien
”hälsa på lika villkor” och har även finansierat tillhäggsenkäter för att få tillförlitlig statistik
även på kommunnivå. Vid 2014 års studie medfinansierade lokala nämnder ytterligare
en förtätning vilket gjorde det möjligt att synliggöra resultatet av studien även på
kommundelsnivå.
Inför 2018 års befolkningsstudie förs en dialog med de Halländska kommunerna i syfte
att förankra studien men också för att gemensamt med kommunerna finna en möjlig och
relevant nivåindelning av kommunerna.

Bakgrund
Lokala nämnders uppdrag är bland annat att genom kartläggningar och dialoger
identifiera befolkningens behov. Nämnderna ska även bidra med inventeringar och
bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård. I Halland har den vuxna
befolkningens hälsa följts sedan 1980-talet, dels via befolkningsundersökningar om
levnadsvanor och självupplevd hälsa, dels genom registerstudier om sjuklighet och
dödlighet. Sedan 2014 har Region Halland deltagit i den nationella befolkningsstudien
”hälsa på lika villkor”. Syftet med studien är på den nationella nivån att följa utvecklingen
av hälsans bestämningsfaktorer. Syftet för Region Hallands del är att följa
hallänningarnas hälsoutveckling för att kunna följa upp de mål som Region Halland har
när det gäller befolkningens hälsa. Målet är att, utifrån den kunskap som erhålls via
studien kan göra välgrundade prioriteringar av insatser för att stärka befolkningens hälsa.

Deltagandet i ”Hälsa på lika villkor” innebär även fördelen att kunna göra jämförelser
mellan de halländska kommunerna, mellan regioner och i riket men även att få tillgång till
resultatet av en validerad och väl beprövad enkät. När befolkningsstudien genomfördes
2014 skickades 16 650 enkäter ut i Halland, varav 16 000 var tilläggsenkäter
finansierade av Region Halland.

Tilläggsenkäter och förtätning på kommundelsnivå
Det behövs cirka 16 000 tilläggsenkäter för att urvalet ska bli tillräckligt stort och för att
studien ska bli tillförlitlig. Om det dessutom ska bli möjligt att se ett tillförlitligt resultat av
befolkningsstudien på kommundelsnivå så krävs ytterligare en förtätning av
enkätutskicket. Regionkontoret föreslås besluta om att medfinansiera förtätningen av
befolkningsstudien med 750 000 kronor. De tillkommande kostnaderna om 400 000
kronor som krävs för en ytterligare förtätning föreslås finansieras av och delas lika mellan
de lokala nämnderna i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär att Kungsbackanämnden avsätter 100 000 kr av budget 2017 för att
förtäta befolkningsstudien ”Hälsa på lika villkor”

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Biträdande regiondirektör

Beslutet ska skickas till
Avdelningen för ekonomistyrning och uppföljning

Camilla Karlsson
Nämndtjänsteman

