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Utvecklingsplan Kost och Hjärthälsa i Hälsingland 
 

Slutsatser från förstudien och förslag på utvecklingsplan 
I Gävleborgs län, där Hälsingland är en del, minskar dödligheten i CVD men är fortfarande hög jämfört 
med övriga Sverige och den vanligaste orsaken till för tidig död. Död i hjärt- och kärlsjukdomar minskar 
långsammare i Gävleborg jfr riket (källa: Folkhälsomyndigheten). Insjuknandet i hjärtinfarkt minskar i 
riket och i Hälsingekommunerna men är fortfarande högre i hälsingekommunerna jämfört med riket 
(figur 2 sid 11, tabell 1 sid 15). 
 
Body Mass Index (BMI) är ett mått för vad som räknas som undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. 
Ett BMI mellan 26 och 30 räknas som övervikt och ett BMI över 30 räknas som fetma. Förekomst av 
övervikt och fetma ökar mer i Gävleborg jämfört med övriga riket (figur 3 sid 11) och andelen feta är 
högre i Hälsingekommunerna jämfört med riket även om vissa kommuner skiljer sig (tabell 2 och tabell 
3 sid 15). Kvinnor i Ljusdal har lägre andel fetma jämfört med riket. Större andel av fetma syns bland 
män än kvinnor i hälsingekommunerna (tabell 2 sid 15). 
 
En del kostdata finns för länet Gävleborg (n=44), dessa som en del i ”Riksmaten-vuxen”, 
Livsmedelsverket 2010–2011 (n=1797), emedan Hälsingland som landskap ej kan extraheras ur detta 
material. Gävleborgs län har ett högre intag av energi och natrium jämfört med riket (figur 4 och 5, sid 
12). En högre andel av energin kommer från fett och från mättat och enkelomättat fett (figur 6 sid 13). 
Likt övriga riket är intag av vitamin D lägre än rekommendationerna medan vitamin C och alfa-tokoferol 
är jämförbara med riket och rekommendationerna (figur 7 sid 13). Intag av kostfiber är jämförbart med 
riket men lägre än rekommenderat intag. Intag av fullkorn är lägre i Gävleborg jämfört med riket och 
lägre än rekommenderat intag (figur 8 sid 13). En svaghet med extraherade kostdata för Gävleborg är 
det låga antalet deltagare i materialet, n=44, så inga säkra slutsatser kan dras av resultaten för 
Gävleborg. 
 
Frukt- och grönsaksintaget, vilket kan användas som indikator på hälsosam kost, är lågt i Gävleborg i 
jämförelse med ett riksgenomsnitt (figur 9 och 10 sid 14). Av Hälsingekommunerna utmärker sig 
Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal och Nordanstig bland män och Bollnäs och Söderhamn bland kvinnor med 
ett lågt intag (tabell 4 sid 15). 
 
Ett fokus för kostförändringar i Hälsingekommunerna enligt denna sammanfattning bör vara ett 
minskat intag av energi eller en ökad utgift genom fysisk aktivitet. Ökat intag av hälsosamt fett och 
minskat intag av mindre hälsosamt fett, ökat intag av fullkorn och kostfiber samt ett minskat intag av 
salt. Ett ökat intag av frukt och grönt är att rekommendera. Flera av kostfaktorerna som bör förändras 
i Hälsingland är likartade för övriga riket. 
 
Mer data om ungdomars kostvanor kommer att presenteras under 2018 då resultat från Riksmaten 
ungdom presenteras av Livsmedelsverket. ”I studien deltar barn och ungdomar i årskurs 5, 8 samt 
årskurs 2 på gymnasiet runt om i Sverige. Skolorna som deltar i studien har slumpmässigt valts ut från 
skolregistret utav Statistiska centralbyrån. De utvalda skolorna är tillsammans ett representativt urval 
för skolor i Sverige. I huvudundersökningen som genomförs under 2016–2017 förväntas 3000 barn och 
ungdomar delta” källa Livsmedelsverket. Verktyget som används i Riksmaten ungdom är under 
utveckling för andra användare och kommer att tillgängliggöras och presenteras av Livsmedelsverket 
under 2018. Så snart verktyget tagits fram kommer föreningen att bedöma om verktyget kan användas 
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i detta projekt. Verktyget kommer i så fall att användas för att samla in data från ungdomar i 
Hälsingland och därmed kunna jämföra dessa med kostdata från riket. Denna metod ger datanivå för 
enskilda näringsämnen. Det kan visa sig att det i ”Riksmaten – ungdom” går att extrahera data från 
kommuner i Hälsingland och då behövs inte denna aktivitet genomföras. 
 
Som samarbetspartner för kommande ansökan har Hälsinglands utbildningsförbund FoU identifierats.  
 
En webbaserad plattform har valts för att genomföra undersökningar, för inspirerande utbildning och 
information samt för kommunikation med innevånare i Hälsingland. 
 
Mål: Skapa ett digitalt verktyg samt digital utbildning om kost och hälsa med särskilt fokus på hjärt- 
och kärlhälsa 

Långsiktigt mål: förbättra hjärthälsan i Hälsingland 

Mission: Inspirera hälsingar till bra kostval 
 
Vision: Det digitala verktyget för hälsosamtal och utbildning kan användas tillsammans eller var för sig 
för att inspirera till bättre kostval och därmed kardiometabol hälsa i riket. Skolverket har köpt in 
verktyget och utbildningen och två personer arbetar med uppdatering och vidareutveckling. 
 
Målgrupp för projekt kost och hjärthälsa i Hälsingland är ungdomar på gymnasieskolan (16–19 år). 
Målgruppen har valts utifrån att det är i den åldern som den egna identiteten och grundläggande 
värderingar formas.  
Hur skall det digitala verktyget och den digitala utbildningen nå ut? Förberedelser görs för användning 
av digitalt verktyg och digital utbildning i målgrupperna. Skolverket, rektorer i gymnasium i Hälsingland 
kontaktas via telefonen för att presentera verktyg och arbete. 
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STEG I. Digital hälsoenkät och kostutbildningsmaterial  
Bakgrund: Enligt förstudien är det hög incidens av hjärt- o kärlsjukdomar och fetman ökar i 
Hälsingland. Hälsingar har lågt intag av frukt o grönt, lågt intag av fullkorn o fiber, högt energiintag, 
högt saltintag och hälsingar bör förbättra fettkvalitet enligt förstudien.  

Målgrupp/er: Med stöd av följande ”Av skollagen framgår att elevhälsan ska vara förebyggande och 
hälsofrämjande. I det individuellt riktade arbetet ingår bland annat hälsosamtal med elever, ibland 
tillsammans med föräldrarna, där matvanor och fysisk aktivitet tas upp. Rapporter från 
skolmyndigheterna visar dock att det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet mycket 
sällan omfattas av en tydlig strategi och ett systematiskt utvecklingsarbete”… är ambitionerna att få 
igång en dialog med rektorer och ansvariga för hälsosamtal i landskapets gymnasieskolor och att skapa 
ett digitalt material för hälsosamtal och utbildning i gymnasieskolan. I Hälsingegymnasium är det ofta 
skolsköterskan som ansvarar för hälsosamtalen. 

Aktiviteter 
1. Först skapas en hemsida för aktiviteterna.  
2. Konstruera det digitala verktyget för hälsosamtalen. Den enkät som skapades i förstudien 

”Attityder och frekvens” vidareutvecklas till det digitala verktyget för hälsosamtal och används 
i kommande projekt.  
Syftet med ”det digitala verktyget för hälsosamtal” är att  

o Hur man gör - fånga frekvens av intag av vissa livsmedel, måltidsordning 
o Vad man tycker – fånga attityder till hälsosamt ätande och attityder till aktuella 

modedieter  
o ”vad man tycker” kan sedan kan jämföras med ”hur man gör” 

Ambitionen är att utveckla det ”digitala verktyget för hälsosamtal” så att det kan användas för 
att underlätta vid hälsosamtal med målgrupper. Materialet byggs på ett antal frågor och 
påståenden som kan följas upp med utvärdering och digital utbildning. Verktyget skall ge 
automatisk respons om möjligt. Verktyget ger även handledning för den som är ansvarig för 
hälsosamtal. Skall kunna genomföras på 30 minuter. Samma verktyg kan användas i fler 
målgrupper som exempel Verktyget skall ge möjlighet för uppföljning både på individ och 
gruppnivå. 
 
En del i det digitala verktyget är att ge individen i målgruppen automatisk respons på enkät. 
Hur detta skall göras har jag inte undersökt i förstudien. Dock ger verktyget från Webropol 
möjlighet till all statistisk sammanställning som behövs för att visa resultaten från svaren både 
för individ och grupp. 
 
 

3. Intervjua tidigare deltagare i NORDIET-studien (n=44) om hur har de fortsatt sitt kostintag efter 
deltagande i NORDIET-studien.  

Syftet är att ta tillvara kunskap och tankar från deltagarna i NORDIET-studien gällande följande 
 Om man vill ändra kostvanor i Hälsingland – har deltagarna något förslag hur det skall gå till? 
 Vilka är hindren för att äta hälsosamt 
 Hur kan man främja att äta hälsosamt 

Vidareutveckling av det digitala verktyget för hälsosamtal sker tillsammans med It-tekniker. 
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Om verktyget från Webropol kommer att användas för enkät ”attityd och frekvens” så kan även denna 
intervjudel genomföras digitalt. Deltagare från NORDIET-studien nås via annons och tidigare 
kontaktuppgifter. 

 
4. Skapa det digitala utbildningsmaterialet med olika teman på sambandet mellan kost och 

hälsa. Innehållet baseras på behovet i landskapet det vill säga resultat från förstudien och 
synkroniseras med det digitala verktyget för hälsosamtal. Teori och praktiska lösningar blandas 
och fokus ligger på praktiska lösningar. Den som genomgår utbildningen digitalt får ett kvitto 
på aktiviteten. Eftersom klimatet ligger i topp som samhällsfråga hos ungdomar (16–25 år) 
(WWF 2017) kommer utbildningsmaterialet även att inkludera hur matvalet påverkar klimatet 
för att locka målgruppens intresse.  
 

a. I det digitala utbildningsmaterialet ingår animerade filmer om bra mat. Filmer görs 
korta, 2–3 minuter, med inspirerande information. Exempel 
 http://www.nejm.org/do/10.1056/NEJMdo005008/full/och   
https://nutritionfacts.org/video/whole-grains-may-work-as-well-as-drugs/. 
Naturligtvis anpassas beskrivet material till den beskrivna målgruppen/målgrupper.  

b. Korta presentationer (typ ppt-presentationer) på olika teman. Samtidigt utvecklas 
instagram eftersom målgruppen verkar lämna facebook och kommunicera i bilder 
(Kairos Future) 

c. Matlagningsvideos med korta tips för att tillämpa teorierna.  
d. Presentationerna baserat på det faktaunderlag som finns om kostintaget i Hälsingland. 

Teman att börja med är ”hur äta mer frukt och grönt”, ”mer fullkorn o fiber”, ”minska 
på saltet” och ”bättre fett i maten”.  

 
Utveckling av utbildningsmaterialet görs tillsammans med It-tekniker. Utbildningen skall bygga på 
mycket bilder samt filmer. Detta baseras på att 90% av målgruppen använder internet. Facebook 
används men minskar i betydelse, användning av Instagram ökar och 50% av målgruppen använder 
Youtube för skolarbetet. En ambition kan vara att hitta en förebild – kanske en ”kändis-Hälsing” som 
står för något mervärde till exempel för världen, för klimatet eller hälsan. 
 
Referensgrupp: Ett antal personer från målgrupperna inbjuds att ingå i en referensgrupp som har som 
målsättning att diskutera viken tonalitet som skall används för att kommunicera med målgrupperna. 
 

 
 

Mer om Generation Y och Z 
– En millennial är storkonsument av media. I genomsnitt spenderar de 18 timmar per dygn till någon typ av media, 
både online och offline. 
– 40 procent av alla millennials använder hellre emojis än ord när de kommunicerar med varandra 
– Youtube är en viktig kanal för Generation Z. Mer än hälften av dem använder Youtube för i sina skolarbeten. 
– Millennials har ett stort intresse för entreprenörskap. 86 procent av dem tycker att vi behöver fler småföretag. 
– Även Generation Z drömmer om att bli egenföretagare. 76 procent hoppas att de kan arbeta med sina hobbys i 
framtiden. 
– Det är inte enkelt att fånga de här två generationernas uppmärksamhet på nätet, de har ett så kallat 
”attention span” på åtta sekunder. Källa: Advertising Age och Dagens Analys. 
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STEG II. Genomförande 
Digital hälsoenkät och digital utbildning används av identifierade målgrupper. Det digitala verktyget 
och den digitala utbildningen placeras på projektets hemsida.  Om vi antar att tillfrågade rektorer är 
positiva till materialet kan det spridas till skolor via deras identifierade ansvariga för hälsosamtal. 
 

STEG III. Uppföljning - utvärdering 
Uppföljning av digitalt verktyg och utbildningsmaterial tillsammans med målgrupperna förmedlare 
och användare. 

Hur kan det digitala verktyget för hälsosamtal och för utbildning leva vidare. Verktygen anpassas i sin 
helhet så det kan användas av fler målgrupper efter projektets slut till exempel idrottsföreningar, hjärt-
och lungföreningar, studieförbund, sjukvård/friskvård.  
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Bilagor 
 

 

 

 

 

Figur 1 Mean intake of fat, protein and carbohydrate expressed as energy from each nutrient in per cent of total energy 
intake. Mean intakes, adjusted for age and BMI for the period 1986 to 2010 for men and women. Information was not 
available for 1987 to 1990 since the VIP FFQ was not fully harmonized until 1991, and the reduced FFQ version used in MONICA 
year 1990 was not acceptable for nutrient estimation. Black dots (●) show years with a trend shi  as indicated by the Joint 
Point statistical programme. http://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2891-11-40  
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Insjuknande i hjärtinfarkt 
 

 

Figur 2 Insjuknande i Hjärtinfarkt 2001–2015. Män och kvinnor totalt. Jämförelse Gävleborgs län med hela riket. Källa: 
Folkhälsomyndigheten 

 

Body Mass Index (BMI) 
 

 
Figur 3 Förändring av Body Mass Index (BMI) i Gävleborgs län och Riket från 2005 till 2016. Män och kvinnor, ålder?  Källa: 
Folkhälsomyndigheten 
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Om Kostdata: En del kostdata finns för länet Gävleborg (n=44), dessa som en del i ”Riksmaten-vuxen”, Livsmedelsverket 
2010–2011 (n=1797), emedan Hälsingland som landskap ej kan extraheras ur detta material. 
 

Kostdata 

 

Figur 4. Energiintag jämförelse Gävleborg med riket. Källa: Riksmaten Vuxna, Livsmedelsverket 2010–2011. Gävleborgs län 
har ett högre intag av energi och natrium jämfört med riket 
 

 

 

Figur 5. Intag av kalium och natrium. En jämförelse Gävleborg med riket. Källa: Riksmaten Vuxna, Livsmedelsverket 2010–
2011. Rek (A) och rek (B) visar variationer i rekommendationer. För natrium gäller rekommendationen ett max intag 
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Figur 6. Kolhydrat (CHO), fett, protein, mättade fettsyror (SFA), enkelomättade fettsyror (MUFA), fleromättade fettsyror 
(MUFA) räknat som andel av energiintaget. En jämförelse Gävleborg med riket. Källa: Riksmaten Vuxna, Livsmedelsverket 
2010–2011. En högre andel av energin kommer från fett i Gävleborg jämfört riket 

 

Figur 7. Intag vitamin D, E (alfa-tokoferol), C och selen. En jämförelse Gävleborg med riket. Källa: Riksmaten Vuxna, 
Livsmedelsverket 2010–2011. Rek (A) och rek (B) visar variationer i rekommendationer.  
Likt övriga riket är intag av vitamin D lägre än rekommendationerna medan vitamin C och alfa-tokoferol är jämförbara 
med riket och rekommendationerna 

 

Figur 8. Intag av kostfiber och fullkorn. En jämförelse Gävleborg med riket. Källa: Riksmaten Vuxna, Livsmedelsverket 2010–
2011. Rek (A) och rek (B) visar variationer i rekommendationer.  
Intag av kostfiber är jämförbart med riket men lägre än rekommenderat intag. Intag av fullkorn är lägre i Gävleborg 
jämfört med riket och lägre än rekommenderat intag 
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Tabell 4. Andel (%) som äter lite frukt och grönt (0–1,3 gånger per dag) uppdelat på kommuner i Hälsingland. Källa: HLV 2014 Gävleborg 
och Samhällsmedicin. *Statistiskt säkerställt dvs kan troligtvis inte förklaras av slumpen 
 Män Kvinnor 
Riket 34 17 
Söderhamn 36 23* 
Bollnäs 44* 24* 
Ovanåker 46* 21 
Ljusdal 45* 20 
Nordanstig 46* 20 
Hudiksvall 38 20 

 

Figur 9. Andel som äter rekommenderad mängd av frukt och grönsaker. Jämförelse Gävleborgs län med 
riket. Totalt män och kvinnor. 2006 till 2016. Källa: Folkhälsomyndigheten.  

Figur 10. Andel som äter frukt och grönsaker högst 1,3 gånger per dag. Jämförelse Gävleborgs län 
och riket. Totalt män och kvinnor. 2006–2016. Källa: Folkhälsomyndigheten 
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Tabell 1. Insjuknande i hjärtinfarkt 2011–2015. Uppdelat på kommuner i Hälsingland jämfört 
med riket. Uttryckt som relativa tal. 15–74 år 
 Män antal per 10 000 män Kvinnor antal per 10 000 kvinnor 
Riket 26 10 
Söderhamn 31 14 
Bollnäs 31 14 
Ovanåker 31 11 
Ljusdal 33 11 
Nordanstig 33 14 
Hudiksvall 29 13 

Tabell 3. Längd, vikt samt beräknat BMI för Gävleborgs län jämfört med riket. Källa: Riksmaten 
Vuxna, Livsmedelsverket 2010–2011 
  Riket Gävleborg 
  medel (n=1797) medel (n=44) 
Längd, cm 160 168 
Vikt, kg 71 79 
BMI 27,6 27,8 

Tabell 2. Andel (%) med fetma, BMI 30 och över, uppdelat på kommuner i Hälsingland jämfört 
med riket. Källa: HLV 2014 Gävleborg och Samhällsmedicin.*Statistiskt säkerställt dvs kan troligtvis inte 
förklaras av slumpen 
 Män Kvinnor 
Riket 14 14 
Söderhamn 17 14 
Bollnäs 17 17 
Ovanåker 19 23* 
Ljusdal 20* 13 
Nordanstig 24* 22* 
Hudiksvall 16 14 


