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1. Sammanfattning
Bakgrunn
PODD-RA (POlitical Decisions on Determinants – Research Area) har vært et samarbeidsprosjekt med
Regionförbundet Jämtlands län og Nord-Trøndelag fylkeskommune som prosjekteiere. Prosjektet ble
initiert med utgangspunkt i en felles oppfatning om at dagens folkehelsearbeid lider under mangel på
kunnskap om hva som er gode og effektive metoder. En viktig bakgrunn for prosjektet er forståelsen
av at helse ikke bare formes av individuelle valg, men også i stor grad av samfunnsmessige strukturer
og påvirkningsfaktorer (determinanter).
Det folkehelsefaglige samarbeidet mellom Regionförbundet Jämtlands län og Nord-Trøndelag
fylkeskommune ble allerede etablert i 2008, og de utfordringer som er forsøkt løst i prosjektet er
basert på praktiske erfaringer fra lokalt og regionalt folkehelsearbeid i Sverige og Norge.
Ved å erkjenne disse utfordringer ble prosjektet deretter utformet til ulike delprosjekter, som er
presentert nedenfor i mer detalj, med mål om å oppfylle prosjektets hovedmål.
Delprosjekter
1. Policy labs og forskernettverk
Dette delprosjektet har analysert den politiske begrunnelsesprosessen samt hvilken type og
mengde informasjon politikere/beslutningstakere behøver å få presentert før de fatter vedtak
om å iverksette tiltak mot en (eller flere) folkehelseutfordring(er). Et annet mål har vært å utvikle
et kunnskapsbasert samarbeid om folkehelse i Interreg-området Nordens Gröna Bälte og
Mittnordenkommitéens område.
2. Forbedre kunnskapsgrunnlaget for beslutninger om folkehelse
Det er gjennomført en pilotstudie hvor det ble benyttet telefonintervju som metode for å samle
inn data for å få en oversikt over et utvalg av helseindikatorer og -determinanter i et utvalg av
kommuner i Jämtland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
Som en del av dette delprosjektet er det utviklet et såkalt Minimum Data Set (MDS). Dette er et
skjema med spørsmål som kan gi en kommune tilstrekkelig informasjon om og oversikt over
helsetilstanden i befolkningen og de viktigste påvirkningsfaktorene.
Et annet fokus har vært å analysere mulighetene for å kunne gjennomføre mer omfattende
befolkningsundersøkelser i Sør-Trøndelag og Jämtland knyttet til HUNTs forsknings- og
referansedatabase, et såkalt "mini-HUNT".
Et annet mål har vært å definere hvilke opplysninger om befolkningens helse en kommune
behøver for å kunne implementere et effektivt folkehelsearbeid. Det har vært et tett samarbeid
med HUNT 4-teamet for å foreslå hvilke data eksisterende helsedatabanker (som HUNT) må
suppleres med for å kunne fungere som et godt verktøy i folkehelsearbeidet.
3. Helseøkonomisk modellering ved bruk av helsedata
Ved å benytte seg av empiriske helsedata (fra HUNT) har det vært mulig å gjøre estimater av når
og hvor store økonomiske gevinster eller konsekvenser som kan forventes når det blir tatt/ikke
tatt politiske beslutninger om viktige folkehelseutfordringer.
Det har også vært et delprosjekt med mål om utarbeidelse av en søknad om prosjektstøtte under EUs
rammeprogram for forskning og innovasjon – "Horizon 2020".
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Metoder
For gjennomføringen av prosjektet har prosjektgruppen benyttet seg av et variert metodesett
tilpasset de ulike problemstillingene som vi har ønsket å belyse. Dette omfatter litteraturstudier,
kvalitativ metode som individuelle intervjuer, telefonintervjuer og kvantitative statistiske metoder.
Resultater
•

•

•

•

•

•

•

Det er produsert ny kunnskap som kaster nytt lys på hvorfor det er så vanskelig å håndtere
folkehelseavgjørelser selv om informasjon av ypperste faglig kvalitet er tilgjengelig. For
politikerne er det nødvendig å utvikle nye måter for hvordan denne kunnskapen/informasjonen
bør gis for å kunne bli implementert gjennom reelle tiltak.
De første trinnene er tatt for å få etablert et aktivt forskningsnettverk innen
folkehelsekompetanse i Midtnorden. Viktige ressurser for et slikt nettverk er den
medisinskbaserte helsedatabasen som finnes i vest ved HUNT forskningssenter i Norge, og det
mer erfarings- og kunnskapsbaserte intervensjonsprosjektet i øst North Karelia Project i Finland
som gjennomføres i samarbeid med WHO (i dag North Karelia Center for Public Health).
Et utvalg av og en oversikt over helseindikatorer og helsedeterminanter i Sør-Trøndelag og
Jämtland innsamlet ved telefonintervju er blitt sammenlignet med HUNT-databasen i NordTrøndelag som referanse. Pilotundersøkelsen viser at telefonintervju er en valid og
tidsbesparende metode for å samle inn data.
Det er produsert både vitenskaplig og økonomisk bakgrunnsstoff som grunnlag for å kunne
planlegge for gjennomføring av mere omfattende befolkningsundersøkelser i Sør-Trøndelag og
Jämtland f.eks. i tilknytning til HUNT 4 som forventes gjennomført i Nord-Trøndelag i 2017. Et
såkalt "mini-HUNT" foreslås å samle data fra et utvalg på 10 % som deretter koples til HUNT.
Kostnadene til dette må veies opp mot den gevinsten politikerne vil oppnå når de kan
gjennomføre tiltak som gir både bedre presisjon og effekt.
Prosjektet har vært en viktig bidragsyter og støtte for HUNT 4 sitt planleggingsteam med ny
kunnskap som kan bidra til å supplere og utvikle HUNT-databasen til å bli en av verdens ledende
folkehelsedatabaser.
I løpet av prosjektet er det utviklet en helseøkonomisk statistisk projeksjonsmodell, med fedme
som eksempel, som viser hvordan en kan redusere de direkte kostnadene ved å gjennomføre
ulike helsefremmende eller forebyggende intervensjoner. Modellen viser også hvilke kostnader
som påløper når ingen intervensjon gjennomføres! Det er laget en metodisk sjekkliste for
modellen slik at den også kan brukes til å gjøre tilsvarende beregninger for andre
folkehelseutfordringer.
I løpet av prosjektperioden er det utarbeidet og sendt en søknad til EUs rammeprogram for
forskning og innovasjon – "Horizon 2020". Dette for å videreføre og videreutvikle grunnideen og
resultatene fra PODD-RA og overføre dem til europeisk nivå. Dette arbeidet vil fortsette til tross
for at prosjektet denne gangen ikke nådde opp til å bli finansiert. Det er etablert et godt
strukturert konsortium som har besluttet å fortsette samarbeidet på europeisk nivå.

Resultatene er blitt formidlet og kommunisert på ulike måter og til ulike fora, både nasjonalt og
internasjonalt.
Prosjektets struktur
Regionförbundet Jämtlands län og Nord-Trøndelag fylkeskommune har vært prosjekteiere med SørTrøndelag fylkeskommune, HUNT forskningssenter Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU) og Sentio Research Group som sentrale samarbeidspartnere. Prosjektet har vært ledet av en
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styringsgruppe bestående av sentrale politikere og daglig leder ved HUNT forskningssenter NTNU.
Det daglige arbeidet har vært utført av en norsk-svensk prosjektgruppe, som ved behov har støttet
seg til en profesjonell referansegruppe sammensatt av representanter fra alle landene i Midtnordenområdet.
Prosjektet startet i mai 2012 og ble avsluttet med en egen sluttkonferanse lagt til den Nordiske
folkehelsekonferansen i Trondheim i slutten av august 2014.

English summary
Background
PODD-RA (POlitical Decisions on Determinants – Research Area) has been a joint project with
Regional Council of Jämtland and North Trøndelag County Council as project owners.
The project was initiated from a common perception that current public health decision making
processes suffers from a lack of knowledge about what is good and effective methods in this work.
An important background for the project is the understanding that the health is not only shaped by
individual choices, but also largely depends on the surrounding social structures and influencing
factors (determinants).
The health professional cooperation between Regional Council of Jämtland and North Trøndelag
County Council was already established in 2008, and the challenges addressed in the project are
based on the practical experience of public health, regional and local level, in both Sweden and
Norway.
Facing these challenges, we then converted the project into different work packages as presented
below in more detail, aiming to fulfil the overall goal.
Workpackages (WP:s)
1. Policy-labs and knowledge networks
This WP have analyzed the political reasoning process as well as the type and amount of
information politicians/decision makers need to be presented before they decide that it should
be implemented against one (or more) health challenge(s).
Another aim has been to develop a knowledge based cooperation concerning public health in the
InterReg area (Nordic Green Belt) and in the Mid - Nordic Committée area.
2. Improving the knowledge base for public health decisions
A pilot study have been conducted using telephone interviews as a supplementary, to obtain an
overview of a range health indicators and determinants in selected municipalities in the Swedish
region Jämtland and Norwegian regions of South and North Trøndelag.
Under this WP the development of a Minimum Data Set (MDS) has taken place. That is, a set of
questions that can provide an adequate overview of the health status and the main determinants
of a municipality.
Another focus have been to analyze the possibilities to conduct more extensive population
surveys in South Trøndelag and Jämtland linked to HUNT Research and reference database –
baptized as “mini-HUNT”.
Another aim have been to define which health data a municipality needs to implement for an
effective work with public health and health promotion.
There has been a close collaboration with the HUNT4 team to be able to suggest the types of
data existing health data banks as HUNT must add to function as an important tool in health
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promotion.
3. Health Economic modeling by the use of health data
Using empirical health data (from HUNT study) it has been possible to make estimates (foresight)
of when and how big the economic impact one would expect of political decisions on important
public health challenges.
There has also been one WP focusing on the preparation of an application to request project support
under the EU Framework Programme for Research and Innovation – “Horizon 2020”.
Methods
For the implementation of the project we have used a varying set of methods adapted to the various
issues. This includes literary studies, qualitative methods in the form as individual interviews,
telephone interviews and quantitative statistical methods.
Results
•

•

•

•

•

•

•

Produced fresh knowledge that brings new light to why public health decisions are so difficult to
handle even if there is the best information available. It is necessary for politicians to build up
new ways how this knowledge / information should be provided and implemented into real
action.
The first steps are in progress aiming at establishing an active research network with public
health expertise in the Mid Nordic area. Key resources for such a network is made up of the
medical data collection research in the west; HUNT Research Center in Norway and the more
knowledge-based intervention focused project in the east; North Karelia Project in Finland
conducted in collaboration with WHO (today North Karelia Center for Public Health).
An overview of some of the health indicators and health determinants in South Trøndelag and
Jämtland have been compared as reference with HUNT data from the North Trøndelag showing
that it is possible to use more time efficient tools as telephone interviews to collect data.
Scientific as well as economical background have been produced to show that there is a base to
plan for a more extensive population survey in South Trøndelag and Jämtland, for example in
connection with HUNT 4 (expected 2017). The mini-HUNT suggested will be collecting data from
a 10% sample and then link it with HUNT. The costs have been related to the value added to the
politicians in that they can be more "accurate" in the action to be taken and increases the ability
to follow up on these had the desired effect.
The project have been extensively supporting the HUNT 4 planning team with new knowledge to
supplement the HUNT database with such information making it into a world leading public
health database.
During the project a health economic statistical projection model have been developed using
obesity as an example, showing the reduction of direct costs due to different
promotion/preventive action taken. It has also been possible to show the costs when no action
at all is conducted! Methodological checklist models have been brought forward to be used to
make similar calculations in other areas of public health.
During the project period, an application to the EU research program, Horizon 2020 was
submitted. This is to continue and further develop the basic idea of the PODD-RA project so far
produced results and transfer them to the European level. This work will continue despite the
fact that we in tough competition this time did not get the opportunity to finance. The wellstructured consortium created has decided to continue their collaboration at the European level.
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The results have been disseminated as well as communicated in different ways and to different
forums, both nationally and internationally.
Project structure
Regional Council of Jämtland and North Trøndelag County Council have been project owners, with
South Trøndelag County Council, HUNT Research Centre Norwegian University of Science and
Technology (NTNU) and Sentio Research Group as key partners. The project has been led by a
steering committee composed of key politicians and the CEO at HUNT Research Centre NTNU. The
work have been carried out by the Norwegian - Swedish project team on a daily basis and when
needed, supported by a professional reference group representing all Nordic countries from Mid
Nordic area.
The project started in May 2012 and was finalized with its own final conference during the Nordic
Public Health Conference in Trondheim at the end of August 2014.
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2. Projektets bakgrund
Bakgrund
PODD-RA är ett samarbetsprojekt mellan Regionförbundet Jämtlands län och Nord-Trøndelags
fylkeskommune. Projektet initierades utifrån en gemensam uppfattning om att dagens
folkhälsoarbete brister i hur forskningsbaserad kunskap på ett bättre sätt skulle kunna användas för
att utveckla bra och effektiva metoder i det politiska folkhälsoarbetet. En viktig bakgrund för
projektet är förståelsen om att hälsa inte bara formas av individuella hälsoval utan är beroende av
samhällsmässiga påverkansfaktorer (determinanter). Hälsans fördelning i befolkningen är en
avspegling av samhällets utformning genom politiska beslut.
I nedanstående figur visas i form av de gulmarkerade cirklarna med röd rastrering vilka områden som
var av intresse att fördjupa kunskapen om. I varje sådant steg uppstår en interaktion där kunskap,
data eller teori skall överföras. Utmaningen ligger i att förstå dessa processer och göra överföring
effektivare och mer användbar i de politiska beslutsprocesserna.
Denna figur har utgjort det teoretiska ramverket för projektets utformning.

Science

Policy

Step2:
Establishing the
evidence

||||||||

Political
framework

||||||

Step4:
Policy decisions
and priority
settings

||||||||

||||||||

||||||||

||||||||

Step7:
”Informal”
process

||||||||

Step5:
Evaluation
processes

Step3:
”Designing” the
interacting process

Identifying
the problem
||||||||

||||||||

||||||||
Data sources
• HUNT
• Register data
• Questionaire/
Data from Jämtland
Göran Hallman/NHV

Step1:
Demand/
Election

||||||||

”Sustainable
Health and
Economy
(Wealth)”

Structure indicating areas where different models for interacting take place (red lines =

||||||

)

Figur 1 - Det teoretiska ramverket för PODD-RA
Samarbete mellan projektets svenska respektive norska huvudmän, samt övriga medverkande,
etablerades redan under 2008. Utmaningarna som tas upp i projektet är utformade med hänsyn till
praktiska erfarenheter från både lokalt och regionalt folkhälsoarbete i Sverige och Norge.
I praktiken finns det många hinder inom folkhälsoarbetet, exempelvis att det är en begränsad tillgång
på relevanta uppdaterade hälsodata, att politiker och andra beslutsfattare av olika anledningar inte
tar nödvändiga beslut eller att besluten inte följs upp och återförs till beslutsprocessen. Det är därför
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som forskare, folkhälsoarbetare och många andra har lagt ner mycket arbete utan att resultaten fått
det genomslag som skulle kunna förväntas. I Nord-Trøndelag finns hälsodata insamlade från hela
befolkningen i tre omgångar sedan 1980-talet (HUNT 1, 2 och 3). Resultaten har kontinuerligt
rapporterats till politiker och andra beslutsfattare på olika sätt genom olika spridningsprojekt. Trots
detta finns det inga bevis som tyder på att folkhälsan är bättre i Nord-Trøndelag än i andra norska
fylken.
Den unika möjligheten att via det individbaserade HUNT-materialet kunna identifiera de
påverkansfaktorer som har störst betydelse för det observerade utfallet har skapat möjligheter för
projektet att utveckla strategier och policys med en högre effektivitet samt bättre återföring av
gjorda investeringar i befolkningens hälsa.

Projektorganisation
Regionförbundet Jämtlands län och Nord-Trøndelag fylkeskommune är huvudmän tillika
projektägare. Projektets övriga samarbetspartners är Sør-Trøndelag fylkeskommune, HUNT
forskningssenter NTNU, Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU och Sentio Research
Group. De organisationer som är representerade på regional nivå har sina dagliga arbetsuppgifter
knutna till deras respektive regionala folkhälsoarbete och har alla varit delaktiga i framtagningen av
sina respektive folkhälsoplaner/policy. Ett antal av de aktiva forskarna vid HUNT har bidragit med
specialistkompetens.
Projektgruppen har efter ansökan utformats för att medge bästa möjliga samverkan och letts av en
svensk huvudprojektledare samt en norsk projektledare. Det dagliga arbetet har därefter
kontinuerligt bedrivits av en svensk-norsk projektgrupp och i ett av delprojekten kompletterats med
uppköpta tjänster genom att knyta en extern konsult till projektet. Projektgruppen har arbetat på
plats i både Sverige och Norge samt regelbundet på veckobasis genomfört videomöten (m.h.a.
SKYPE) där även den externa konsulten från Berlin kunnat medverka.
Projektets styrgrupp har varit sammansatt av centrala politiker, med en representant från respektive
politisk organisation från Regionförbundet Jämtlands län, Nord-Trøndelag fylkeskommune och SørTrøndelag fylkeskommune. Ordförande för styrgruppens är även daglig leder för HUNT
forskningssenter.
För att säkerställa inriktningen mot kunskapsutveckling och FoU har en referensgrupp funnits till
projektledarnas stöd. Den har representerats av Helsedirektoratet, (Norge), Mittuniversitet (Sverige),
representant på ledningsnivå samt FoUU-chefen vid Jämtlands läns landsting, Kommunesektorns
organisajon (Norge), North Karelia Center for Public Health (Finland) samt Senter for
helsefremmende forskning (Norge). Referensgruppen har omfattat en god mix representerande olika
kunskapsfält och erfarenheter utifrån olika perspektiv men med det övergripande kunskapsområdet
folkhälsa/folkhälsoarbete.
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Figur 2 - Översikt över projektorganisationen
Projektorganisationen utformades för att medge maximal flexibilitet och effektivitet. Ambitionen var
att utnyttja de befintliga resurserna optimalt utifrån det geografiska avståndet mellan dess
medlemmar. Särskilt fokus har varit på att skapa en plattform för veckolig verksamhet och
uppföljning från de två ansvariga – svensk och norsk – projektledarnas perspektiv.
Denna ansats visade sig vara mer än rätt eftersom den skapade en möjlighet för den svenska
projektledaren, tillika huvudprojektledaren, att leda projektet även under sin partiella sjukfrånvaro.
Normalt skulle den typ av sjukdom som drabbade projektledaren inte medgett ett fortsatt ansvar för
projektets genomförande. Detta möjliggjordes dock genom att projektgruppen anpassade sin
verksamhet till gällande förutsättningar.

Tid- och aktivitetsplan
Aktivitet
1.
2.1
2.2
3.
4.
5.

Policy-labs och forskarnätverk
Ett kunskapsunderlag för folkhälsobeslut
Behovet för relevant folkhälsoinformation
Modellering av hälsodata
Förmedling
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning
av resultat efter projektslut
6. Projektutvärdering och slutredovisning

Startdatum
2012-05-01
2012-05-01
2012-05-01
2012-05-01
2012-08-01
2012-05-01

Slutdatum
2014-08-31
2014-08-31
2014-08-31
2014-08-31
2014-08-31
2014-08-31

2013-01-01

2014-08-31

2014-07-01

2014-10-31

Figur 3 - Reviderad tid- och aktivitetsplan. Övergripande bild över delprojekten
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Finansiering
På den svenska sidan har projektet medfinansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
medfinansiering (1 973 889 SEK), Regionförbundet Jämtlands län (1 465 000 SEK) och
Mittnordenkommittén (150 000 SEK). Sentio Research AS har medfinansierat privat (345 000 SEK). I
Norge har medfinansieringen utgjorts av statliga IR-midler (1 596 382 NOK), Nord-Trøndelag
fylkeskommune (921 992 NOK) och Sør-Trøndelag fylkeskommune (300 000 NOK). Sistnämnda
organisation (136 395 NOK) har även, liksom HUNT forskningssenter NTNU (237 995 NOK)
direktfinansierat projektet.
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3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och
resultatindikatorer samt effekter
3.1

Projektbeskrivning

Projektet har varit indelat i fem delprojekt samt därtill knuten rapportering. Störst andel av
kostnaden för projektet har gått till personalkostnader och därför anges endast kostnader där de är
av väsentlig storlek under respektive delprojekt.

Delprojekt 1: Policy labs och forskarnätverk (”forskerby”)
Utmaning
Det er uklart hva slags informasjon politikere og andre beslutningstakere trenger for å gjøre vedtak i
folkehelsespørsmål.
Folkhälsopolitik är en process som omfattar dels behovet av underlag som beskriver hälsans
fördelning i befolkningen, dels den politik som förs för att förändra och styra för att i det sista
steget implementeras. Olika samverkansformer behövs i alla steg för att kunskapen om
determinanternas (påverkansfaktorernas) inverkan skall omvandlas till en aktiv folkhälsopolitik i
befolkningsledet.
Rapporteringen til politikere og andre beslutningstakere om hvordan folkehelsetilstanden
utvikler seg kan gjøres på mange måter, den kan ha ulikt innhold, ha ulik mengde informasjon,
og den kan presenteres på mange ulike måter. Det er imidlertid uklart hva som er den beste
måten å gjøre dette på, og hva som skal til av informasjon før beslutningstakerne gjør vedtak.
Dette fører til at mye formidlingsarbeid fra forskere ikke treffer målgruppen, det brukes mye
ressurser forgjeves, mens grunnlaget for de som skal ta beslutninger ikke blir optimalt, og
resultatet kan bli at beslutningene blir tatt på helt annet grunnlag.
Det engelska uttrycket för politik – ”policy” - definieras som "en inriktning eller princip i en åtgärd
som antagits eller föreslagits av en regering, parti, företag eller enskilda". Politisk process kan därför
anses vara den process genom vilken folkvalda församlingar, via en politisk vision i program och den
verksamhet som omfattas, levererar ett "resultat". Politiken kan vidta en rad olika inriktningar och
former, inklusive icke-intervention, lagstiftning, reglering t.ex. genom licensiering, eller främjande av
frivilliga förändringar, inklusive att bevilja stöd, liksom direkta offentliga tjänster. I den av WHOkommissionen år 2008 (”Marmot-rapporten”) presenterade rapporten ”Closing the gap” angavs det
politiska ansvaret för att reducera sociala och hälsorelaterade determinanterna som en av de
viktigaste förändringsmekanismerna för att skapa en bättre fördelning av hälsa hos alla i
befolkningen. Det är viktigt att politiska folkhälsobeslut baseras på välgrundade bevis – (eng.
evidence). För att beslutsprocessen skall bli så effektiv som möjligt, behövs vetenskapligt framtagna
bevis som tillhandahålls av, och/eller tolkas av, experter på området i nära samarbete med olika
beslutsfattare – politiska såväl som inom den genomförande verksamheten.
Mål
Studere hvilken type og hvor mye informasjon politikere/beslutningstakere trenger å få presentert
før de beslutter å sette i verk tiltak mot sentrale folkehelseproblemer.
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Genomförande
Eftersom ambitionen med den genomförda intervjustudien har varit att
beskriva och förstå ett politiskt fenomen - genom att beskriva och förstå
de principer och riktlinjer som är vägledande för den enskilde - är
kvalitativ metod lämpligast. I kvalitativ metod ligger betoningen just på
förståelse och närhet till det undersökta objektet. När det politiska valet
mellan olika strategier – ”vägar” – genomförs sker en mängd olika
personliga bedömningar av vad som skall vägas in i beslutet.
Initialt planerades att genomföra – Policy Labs - en aktivitet som skulle
utnyttja insamlade nya kunskaper från de övriga delprojekten och sedan
processa dessa genom att utföra s.k. focusgruppsdiskussioner. Själva processen är beskriven i
nedanstående figur.

Figur 4 - Prosess for gjennomføring av "Policy Labs"
Aktivitetens innehåll justerades dock eftersom den ansvarigas sjukfrånvaro begränsade
möjligheterna att fullt ut genomföra nödvändiga aktiviteter. Efter dialog med Interreg-sekretariatet
beslöt projektgruppen att enbart genomföra individuella intervjuer för att samla in den ”bild” som
politiker och beslutsfattare har.
Intervjuerna utgör därför den huvudsakliga informationskällan för de reflektioner som gjorts om den
politiska beslutsprocessen. Intervjupersonerna (IP) som intervjuas bidrar därför till en fördjupad
förståelse och en mer nyanserad bild av processerna genom att de delger personlig och värdefull
information som inte går att utläsa ur dokument eller erhålla från andra källor. De genomförda
litteraturstudierna och intervjuerna kompletterar på så sätt varandra. Intervjupersonerna fungerar
både som informanter, de lämnar information om processen och som respondenter, de uttrycker en
åsikt om processen.
Syftet med att genomföra intervjuer snarare än enkäter i den här undersökningen är att förutom att
ställa semi-strukturerade frågor kring arbetssätt osv., också kunna föra en friare diskussion kring
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folkhälso-objektet. Syftet är att ”komma nära” folkhälso-objektet och försöka förstå det utifrån det
teoretiska perspektivet.
Initialt inom Nord-Trøndelag fylkeskommune genomfördes en genomgång av arkiverat material för
att försöka hitta underlag där politiker använt data från HUNT i den aktiva beslutsprocessen samt om
resonemang om prioriteringar utifrån HUNTs genomförande kunnat göras. Texten analyserades med
perspektivet ”i vilken grad har kunskap ur HUNT medverkat till en förbättrad folkhälsopolitisk
process”. Inget specifikt sådant samband gick att finna vid analysen av dokumenten. Detta innebär
dock inte att det inte finns någon koppling.
Intervjuerna
Från december 2013 till och med april 2014 genomfördes totalt 23 intervjuer i Sverige och Norge
med politiker och beslutsfattare på lokal-, regional- och nationell nivå. Även representation från olika
politiska inriktningar togs hänsyn till. Dessutom intervjuades också utförarledet för att täcka in hela
beslutsprocessen. Syftet med intervjuerna var att få deras egen kunskap om vilken slags information
politiker och beslutsfattare behöver för att ta beslut om folkhälsofrågor.
Varje IP kontaktades personligen och gavs information om projektet och även om att de skulle få
signera ett samtycke vid deltagande i intervjun. Samtyckesdokumentet gicks sedan igenom före
själva intervjun, för att säkerställa att inga etiska riktlinjer bröts, tillfrågades och ombads varje
intervjuperson (IP) att acceptera att intervjuerna bandades inför framtida analyser genom att signera
det tidigare nämnda ”samtykkesdokumentet” i 2 exemplar.
Intervjumallen som arbetades fram och låg till grund för intervjuerna utgjorde semi-strukturerade
frågeställningar, dvs de har varit uppställda på förhand vilka sedan fungerat som ett ramverk men
där det även funnits stort utrymme för den som intervjuar att ställa följdfrågor om något behöver
preciseras och för den intervjuade att resonera friare kring frågorna.
Följande frågeområden har intervjupersonen ombetts reflektera över.
Egen syn på hälsa där IP ombads att fundera utifrån sin egen värdegrund, tex om det var acceptabelt
att själv röka samtidigt som IP har ett ansvar på befolkningsnivå att reducera rökning.
Synen på ansvaret för hälsa där IP fick reflektera över tex om det var ett individansvar eller
samhällsansvar
Kunskapsbilden vs Praxis där IP reflekterade över om varför kunskaper inte tydligare syns i de
fattade besluten
Organisation och Styrning försökte fånga hur IP såg på organiseringen av resurserna och sin egen roll
för att skapa bästa möjliga hälsoutfall
Verksamheten avsåg spegla mot vilka som insatserna genomfördes, tex målgrupper mm.
Planläggning/Uppföljning omfattar reflektioner om det fanns regelbunden avläsning om vilka
resultat som uppnåtts samt om det utövades formell tillsyn inom folkhälsoområdet.
Resurser och Utvecklingsbehov kartlade i vilken grad som vetenskapliga fakta användes i
beslutsprocesserna samt vilka områden som behövde utvecklas ytterligare för att skapa ett bättre
folkhälsoarbete.
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Implementering och Styrning beskriver hur själva processerna bakom genomförandet av
folkhälsopolitiken upplevts, om det är en begränsning pga att valbarhetsperioden endast omfattar 4
år, om tillräckliga resurser följer med då centrala folkhälsomål förväntas implementeras etc.
"Vardagens utmaningar” omfattade att IP själv beskrev sin ”vardag” och de upplevda
möjligheter/hinder som fanns när beslut skulle fattas och genomföras. Erfarenheterna av hur
folkhälsofrågor prioriterades och rangordnades kartlades utifrån följande stödord;






Upplevelser
Erfarenheter
Dilemman
Hinder
Eget tillägg….(där IP fritt fick formulera sig och sina funderingar)

Resultatet
Vi har valt att inte ange de olika intervjusvaren som annat än reflektioner då det inte finns något sant
eller felaktigt alternativ. Varje reflektion är lika värd. Då materialet är omfattande finns stora
mängder information att analysera. Detta material finns tillgängligt för fortsatta analyser och kan
komma att publiceras i form av vetenskapliga artiklar/arbeten. Men det material som nu finns
bearbetat kommer att finnas tillgängligt på hemsidan liksom allt övrigt som produceras.
Ett problemområde som flera av IP reflekterade över
är att folkhälsa är som en solitär verksamhet. Men
folkhälsa kräver stor grad av samverkan för att
målen fullt ut skall uppfyllas. Ett exempel från
Sverige där den politiska ambitionen att öka
cykelåkande på egna banor under trygga
förhållanden effektivt motarbetades genom att
vägskyltar placerades mitt i färdvägen.
Många av folkhälsobesluten tas på olika
domäner/arenor där förståelsen för argumenten
inte alltid är hög. Många gånger upplevdes det som
att aktiva reglerande politiska beslut för folkhälsan
men mot gemene mans uppfattning innebar att man
odlade sin egen undergång och upplevdes leda till
att man eventuellt blev bortröstad i nästa val.
Ett annat område som flera av IP reflekterade över
var att de ”varje dag vaknade till en ny hälsorisk att
hantera”. Medias roll i hur beslutsfattare betraktar
sin roll har inte ännu analyserats i materialet.
Något som särskilde de olika IP beroende från vilken region som man kom från var det tydliga
tänkandet runt att ha tillgång till ett uppföljningsinstrument såsom HUNT. Politiker från NordTrøndelag pekade direkt på att de data som kommer från HUNT både utgjorde fakta som initierade
beslutsprocesser men även möjliggjorde uppföljning av desamma.
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En viktig reflektion är att på största allvar ta den
frustration som beskrevs och har tolkats som en
form av upplevd maktlöshet/frustration
(powerlessness) över att politiska ideologiska
visioner inte omvandlas till aktiv politik. Den grå
tjänstemannakåren upplevs hellre beskriva ”Andras
misslyckanden”, ”Det är ingen bra lösning”,
”Ekonomiska restriktioner/effekter” eller att detta är
gränsöverskridande frågor och svar som inte
innefattas i beslutsfattarens mandat.
Flera IP uttryckte ren vanmakt i sin relation till
tjänstemannakåren eftersom den egna ambitionen
(ideologin, kunskapen) ofta kommer till korta i
diskussionen om hur politiken skall omvandlas till
aktivitet. Det ”fyrkantiga” bemötandet av politiska ambitioner, ideologiskt orienterade och
hälsorelaterade förslag upplevdes som den största begränsningen i en utveckling av folkhälsan.
Policyskapande har här definierats som den process genom vilken politiskt sammansatta strukturer
översätter sina politiska visioner i form av program och åtgärder för att leverera "resultat", dvs
åstadkomma önskade förändringar i den verkliga världen. Det var därför oerhört intressant att ta del
av hur nästan samtliga IP redovisade en kognitiv upplevelse av att få möjlighet till att sitta ner och ge
personliga reflektioner på folkhälsoarbetet. Skälet angavs vara att det alltför sällan ges utrymme till
att fundera i både positiva och/eller negativa former då det i de öppna politiska diskussionerna oftast
handlar om att försvara en position. Men beslutsfattande handlar inte enbart om mänskliga
begränsningar utan är också ett sätt att vinna makt och inflytande, ett politiskt medel, t.ex. via val av
”rätt” akademiska grindvakter. Dessa representerar då olika vetenskapliga synsätt på eventuella
folkhälsoproblem och utnyttjas i form av vetenskapliga resultat som stödjer den egna uppfattningen
då för och motargument skall föras fram.

Etablering av et kunskapsnettverk (”forsker-by”) for folkehelse
Utmaning
Et etablert og aktivt forskernettverk (”forskerby”) med folkehelsekompetenser i Interregområdet og Midt-Norden. Det skal være tatt initiativ for å etablere forskningsstøtte og for å øke
antall forskerstillinger innen folkehelseforskning i hela Interreg-området og Midt-Nordens
område.
I september 2012 genomfördes ett folkhälsonätverksmöte med representanter från Mittnorden med
syfte att få fram olika idéer till framtida gemensamma projektansökningar inom folkhälsa samt skapa
ett prematurt kompetensnätverk för folkhälsa i Mittnorden. Ett ytterligare nätverkande möte för
folkhälsokompetenta i Mittnorden genomfördes under den Nordiska folkhälsokonferensen i
Trondheim i slutet av augusti 2014.
Större delen av projektgruppen genomförde ett studiebesök till Joensuu, Finland, den 12-15 maj
2014, för ett erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. Syftet var att få mer kunskap om
Nordkarelen-projektet och knyta kontakter med de finska organisationerna inför ett eventuellt
framtida forskningsnätverk över Mittnorden. Ett möte genomfördes med högsta ansvariga
direktören för folkhälsofrågor på THL, Pekka Puskas, där dessa intentioner mottogs positivt.
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Inom projektet mottogs med stort intresse Bo
Könbergs rapport till Nordiska Ministerrådet med 14
konkreta förslag om ett förstärkt nordiskt
hälsosamarbete. Förslagen berör i många punkter
samma fokusområden som PODD-RA har haft.
Utöver specifikt samarbete kring t.ex.
antibiotikaresistens, högspecialiserad behandling,
sällsynta diagnoser och patientrörlighet, omfattar
rapporten även likartade förslag som PODD-RA:s
förslag om förbättrad registerbaserad forskning,
folkhälsa, jämlik hälsa, tjänstemannautbyte och
etablerandet av nationella experter i EU.
Inom dessa fokusområden sammansmälter PODD-RA
och Nordiska ministerrådets intentioner om värdet
av ett utvecklat och stärkt nordiskt samarbete.
Särskilt inom det Mittnordiska området står vi inför
många liknande utmaningar på hälsoområdet – både
vad gäller utvecklingen av våra medborgares
hälsotillstånd och den framtida utvecklingen av våra
nationella hälso- och sjukvårdssystem.
Mot denna bakgrund kan etablerandet av ett gemensamt kunskaps- och forskningsnätverk skapa
möjligheter genom att underlätta samarbeta inom flera hälsoområden, dels för att uppnå högre
kvalitet inom hälsoområdet för alla invånare i Mittnorden, dels för att öka kostnadseffektiviteten.
Genom att utveckla ett forskningsbaserat och projektorienterat kunskapsnätverk för att forska
om möjligheterna att arbeta med folkhälsofrågor i en icke-urban (glesbygd) miljö bör en framtida
väl fungerande bas kunna skapas för att etablera ett antal tjänster inom folkhälsoforskningens
område. Fokus för detta nätverk bör då vara vilka metoder som fungerar, inte fungerar och
vilken typ av data (basala) som behövs för att förbättra och utveckla folkhälsan i miljöer där
infrastruktur, sociala nätverk och ekonomin på lokal nivå starkt påverkar individens hälsa och
individens möjligheter till att själv ta ett ansvar för sin hälsa.
Från PODD-RA föreslås därför att ett fortsatt utvecklingsarbete sker inom den väletablerade
kollegiala samverkan som redan finns i Mittnorden-korridoren från Atlantkusten till den ryska
gränsen; mellan HUNT forskningssenter, Region Jämtland Härjedalen och det sedan länge
etablerade North Karelia Center for Public Health (NKCPH) (tidigare WHO:s Nord-Karelenprojekt). Detta grundar sig på de organisationer som företräder olika perspektiv - från det att
samla in, hantera och analysera hälsodata som HUNT, till det mer aktionsinriktade synsätt med
effektiva insatser och strategier som syftar till att förändra situationen i en population vilket
genomförts i Norra Karelen. Mellan dessa två ytterkanter i Mittnorden-korridoren finns en
mängd olika organisationer och organ – regionala, lokala och statliga – som kan inbjudas till
samverkan i ett kunskapsbaserat FoU-nätverk.
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Inom ramen för PODD-RA har en informell kontakt tagits med Nordiska Ministerrådet om att via
en projektstödsansökan från Mittnordenkommittén (MNK), som är medfinansiär till PODD-RA
projektet, fortsätta det påbörjade arbetet inom PODD-RA. Syftet skulle då vara att etablera ett
forskarnätverk med fokus
på folkhälsa i glesbygd.
Genom att inkludera de
resurser som finns inom
”korridoren” (se figur 5) i
nätverket; HUNT, NKCPH,
FoUU Jämtland, FoU
Västernorrland,
Folkhälsomyndigheten,
Mittuniversitetet, Östra
Finlands universitet i
Kuopio, Universitetet i
Jyväskylä, Högskolan i
Björneborg, Högskolan i
Vasa, Högskolan i NordTrøndelag (HiNT),
Figur 5 - "Korridor" för Mittnordisk forskarnätverk
Högskolan i Sør-Trøndelag,
THL:s regionala kontor (Institutet för Hälsa och Välfärd), m.fl, kan en kunskapsbas av avsevärda
dimensioner skapas. Ansökan kommer utformas och ske genom MNK:s försorg.
Det har inte varit möjligt att inom projekttiden för PODD-RA kunna etablera ett aktivt forskarnätverk.
Däremot har de första stegen tagits mot att detta skall bli en framtida effekt av projektet. Arbetet
med att skapa detta nätverk har redan medfört att en projektanställd resurs har anställts vid FoUU
vid Jämtlands läns landsting med ansvar att kartlägga vilka resurser och presumtiva medlemmar
nätverket skulle omfatta.
Kostnader
HUNT forskningssenter NTNU har ihht. avtale levert eksterne tjenester til delprosjekt 1 til en kostnad
på til sammen 400.000 NOK. I tillegg kommer 24.000 SEK i kostnader for reiser gjennomført for
gjennomføring av intervjuer.

Delprojekt 2: Ett förbättrat kunskapsunderlag för folkhälsobeslut
Utfordring 1
Sør-Trøndelag og Jämtlands län mangler gode folkhelsepolitiske helsedata.
Sør-Trøndelag og Jämtland mangler gode helsedata som grunnlag for et effektivt folkehelsearbeid.
Sør-Trøndelag og Jämtlands län er et godt grunnlag for å utvide perspektivet med tanke på å samle
helsedata også i Sør-Trøndelag og Jämtland. Sett ut fra et folkehelseperspektiv kan det ha vært en
begrensning også for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag at HUNT har vært gjennomført bare i ett
fylke. Dette har redusert muligheten for å sammenligne helsetilstanden med andre områder og
redusert muligheten for beslutningstakerne til å samarbeide og å dele erfaringer med andre regioner.
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Mål
a) Gjøre en pilotstudie for å skaffe oversikt over et utvalg helsemål og determinanter i utvalgte
kommuner i Jämtlands län og Sør-Trøndelag.
b) Utvikle et forslag til Minimum Data Set (MDS). Det vil si et sett med spørsmål som kan gi
tilstrekkelig oversikt over helsetilstanden og de viktigste determinantene i en kommune.
c) Analysere mulighetene for å gjennomføre mer omfattende befolkningsundersøkelser i SørTrøndelag og Jämtlands län koplet til HUNTs referansedatabase.
Gjennomføring - MDS
Det er utviklet et spørreskjema basert på samme spørsmål som ble benyttet ved HUNTundersøkelsene. Spørreskjemaet ble så brukt i telefonintervju for å kartlegge helsetilstanden i
befolkningen. Spørreskjemaet er et såkalt "minimum dataset" (MDS), og inneholder 34 spørsmål
innenfor de helserelaterte områdene: sosiodemografi, selvrapportert helse og sykelighet,
helserelatert atferd, livskvalitet og samfunnsdeltakelse. Spørreskjemaet representerer et minimum
av spørsmål om hva som er folkehelsefaglig forsvarlig for å kunne si noe om hvilke utfordringer en
kommune står overfor, samtidig som det inneholder det maksimale antall spørsmål som det er
mulig/forsvarlig å samle inn opplysninger fra ved bruk av telefonintervju som metode.
Gjennomføring - Piloten
Ettersom metoden omfattet innsamling av individdata var det helt fra starten viktig for prosjektet å
innlede en dialog og et godt samarbeid med de etiske nemdene for medisinsk og helsefaglig
forskning både i Sverige og Norge. Dette har bidratt til at tidsaspekten har förskjutits för att kunna ta
hänsyn till de rekommendationer som de lämnade. Ett av de viktigaste dokumenten som skapades
var det gemensamma ”Samarbetsavtalet” där det reglerades om tillgång och nyttjande av data –
under såväl som efter projektet – för de medverkande parterna.
I utgangspunktet skulle
telefonintervjuene bare
gjennomføres i kommuner i
Sør-Trøndelag og Jämtland,
men under projektperioden
beslutades det att
telefonintervjuer även skulle
genomföras i två kommuner
i Nord-Trøndelag för att
enklare kunna göra
jämförelser med HUNT
databas som allerede
innehåller data från dessa
kommuner. Sammanlagt
genomfördes 2300
telefonintervjuer vecka 47
och 48, år 2013 i Sverige och
Norge.

Figur 6 - Pilotkommuner. De orangemarkerade kommuner är de
som telefonintervjuerna genomfördes i
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gjennom et informasjonsbrev som beskrev formål og gjennomføring. Samtlige kommuner har også
fått tilbud om en tilbakemelding i form av en sammenstilling av de innsamlede data. En
återrapportering genomfördes till folkhälsorådet och kommunalrådet i Strömsunds kommun och
mottogs mycket positivt.
Nedan redovisas några av de data som insamlades via telefonintervjuer från sammanlagt åtta
kommuner i både Sverige och Norge av samarbetspartnern Sentio AS.

Figur 7 - Eksempel på en indikator som ble kartlagt, andel (%) som røyker daglig
Prosjektets statistiker (HUNT forskningssenter NTNU) har analysert de innsamlede data for å validere
metoden. Fra HUNT3-undersøkelsen finnes data fra kommunene Steinkjer og Vikna. Data fra
telefonintervjuene i de samme kommunene kunne da sammenlignes med HUNT 3-dataene for å få
en validering av spørsmålene som ble benyttet (test av spørsmålenes gyldighet).
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Figur 8 - Deskriptive resultater fra et utvalg indikatorer i Steinkjer kommune. Resultater fra piloten
sammenlignet med resultater fra HUNT 3-undersøkelsen
Selv om noen spørsmål var signifikant forskjellig når svarene fra telefonintervjuene ble sammenlignet
med HUNT 3-databasen, viser de foreløpige vurderinger at telefonintervju ser ut til å være en valid
metode for innsamling av data om befolkningens helse. Det kan være ulike årsaker til de signifikante
forskjellene:
- ulik datainnsamlingsmetodikk/-modus (spørreskjema vs. telefonintervju),
- tidsmessige endringer fra HUNT3 2006-2008 til PODD-RA 2013,
- indikasjon på en seleksjons-/utvalgsbias med hensyn til utdanningsnivå.
Det vil fremkomme mer sikre konklusjoner om metoden i en vitenskaplig artikkel HUNT
forskningssenter har under arbeid.
Dataene fra telefonintervjuene ble komplettert med registerdata for å få en mer helhetlig oversikt
over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer i de respektive kommuner. I Norge er slike
data samlet i databasen Kommunehelsa statistikkbank. I Sverige er helsedata samlet i Öppna
Jämförelser som kom ut i 2009.
Som tidigare beskrivits krävdes ett samarbetsavtal för ingående parter avseende hantering av
bakgrundsinformation samt resultat (förgrundsinformation) i enlighet med de etiska krav som
ställdes.
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Gjennomføring - Möjligheter för en ”mini-HUNT” i Sør-Trøndelag och Jämtlands län
Beräkningar har gjorts för vilka kostnader och insatser det skulle innebära att genomföra
befolkningsundersökningar på liknande avancerade nivå som HUNT – en s.k. ”mini-HUNT”, i
Jämtlands län och Sør-Trøndelag. Analyserna har tagits fram utifrån 5 olika alternativ.

Figur 9 - Kostnader og innhold i befolkningsundersøkelser – 5 ulike alternativ
Utgangspunktet har vært HUNT-undersøkelsene og budsjett-tall for HUNT 4-undersøkelsen. HUNTundersøkelsene er fullstendige befolkningsundersøkelser for aldersgruppene 13 år +, og som
inkluderer både spørreskjema, fysiske undersøkelser og innsamlimg av prøver til biobank.
Fra et folkehelsefaglig ståsted konkluderer PODD-RA-prosjektet med å anbefale alternativ 1 (figur 9)
som det beste alternativet. Dette innebærer et fullstendig ”mini-HUNT” med deltakelse fra 10 % av
befolkningen mellom 13-84 år hvor data innhentes ved bruk av spørreskjema, fysiske undersøkelser
og innsamling av prøver til biobank. Den faglige begrunnelsen er enkelt sagt at den forsknings- og
kunnskapsmessige nytteverdien øker med mengden individbaserte helsedata som blir innsamlet. For
å forstå endringer, prosesser og årsaker, er det nødvendig med individbaserte helsedata. Dess mer
omfattende data som er tilgjengelig, dess bedre er muligheten til å forstå og mestre
folkehelseutfordringene.

21

Slutrapport PODD-RA
maj 2012-aug 2014
Diarienr: N30441-24-12

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Utfordring 2
Det er begrenset tilgang på relevant folkehelseinformasjon i eksisterende befolkningsdatabaser.
HUNT er primært utnyttet som database for epidemiologisk forskning og helsetjenesteforskning,
men er ikke optimalt utnyttet som basis for folkehelsearbeid. En mulig årsak til dette kan være at
datasettet ikke er utarbeidet primært for å brukes i folkehelsearbeid, og det er bl.a. pekt på at flere
variabler mangler. Dersom en skal samle data for de andre regionene i Midtnorden er det grunn til å
utrede hvilke data som er nødvendig for å skape et godt beslutningsgrunnlag for folkehelsetiltak. En
slik utredning kan også bli et viktig innspill til den planlagte HUNT 4 i Nord-Trøndelag fra 2017.
Mål
a) Definere hvilke helsedata en kommune trenger for å iverksette et effektivt folkehelsearbeid.
b) Foreslå hvilke typer data eksisterende helsedatabanker må suppleres med for å fungere som et
viktig verktøy i folkehelsearbeidet.
Gjennomføring
Projektmedarbetare har deltagit vid möten och projektet har lämnat in en skrivelse till HUNT
forskningssenter över synpunkter på vilka kompletteringar som kan göras inför HUNT 4. Prosjektet
har foreslått at HUNT 4 kan bidra til å utvikle helseovervåkningen for bedre å kunne måle hvordan
endringer i samfunnsforehold/-strukturer i ulik grad påvirker befolkningens helse. Eksempel er økt
arbeidsledighet, forandringer i produksjon og leveranse av samfunnstjenester gjennom økt
sentralisering, forandringer i utdanningsnivå og mulighetene til å skaffe seg utdanning.
Kostnader
I henhold til prosjektplanen undertegnet Nord-Trøndelag fylkeskommune og Regionförbundet
Jämtlands län en avtale med den eksterne samarbeidspartneren, Sentio Research Group, om
gjennomføring av datainnsamling fra til sammen 2300 respondenter i åtta kommuner gjennom
telefonintervju. Kostnaden for dette oppdraget har vært henholdsvis 200.000 NOK og 200.000 SEK. I
tillegg har HUNT forskningssenter NTNU ihht. avtale levert eksterne tjenester til delprosjekt 2 til en
kostnad på til sammen 400.000 NOK. I tillegg kommer de eksterne direkte finansierte offentlige
kostnadene til delprosjekt 2 på 239.365 NOK fra HUNT forskningssenter NTNU, og 12.950 NOK fra
Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Delprojekt 3: Modellering av hälsodata: folkhälsoinvesteringar – eller inte?
Hur stor effekt kan man förvänta sig av politiska beslut mot centrala folkhälsoproblem? Och vilka blir
effekterna om ett politiskt beslut om förebyggande interventioner inte tas eller genomförs?
När resultat från befolkningsundersökningar om hälsotillståndet, presenteras för politiker och andra
beslutsfattare, är det svårt att omsätta detta till politiska beslut och praktiska åtgärder som ska
främja folkhälsan. En begränsning är att det kan vara svårt att avgöra hur kostnadseffektiva olika
åtgärder är.
Fetma valdes som exempel i delprojektet. Detta eftersom att fetma ökar risken för allvarliga
sjukdomar och medför höga kostnader för samhället.
Vi har sammanställt förekomsten av fetma i Sverige och Norge. Vi har även kartlagt determinanterna
(påverkningsfaktorer) för fetma och vilka av dessa faktorer som kan påverkas av politiska beslut på
lokal och regional nivå.
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Vi har gjort en litteratur- och artikelgenomgång för att kartlägga effektiva interventioner mot fetma.
Resultatet från det arbetet visar att det finns många olika tillvägagångssätt för att bedöma effekter
av folkhälsointerventioner. Det finns ett behov av att kunna jämföra olika folkhälsointerventioner.
Vi har skapat en strukturerad metodik, beslutsmatris (tidigare omnämnd som åtgärdsmatris), för att
kunna jämföra alternativa folkhälsointerventioner.

Figur 10 - Matris för att metodologiskt jämföra alternativa folkhälsointerventioner
Vi skickade in en ansökan om etiskt godkännande till Regionaletisk kommitté i Norge (REK) för att
kunna använda data från HUNT, Hälsoundersökningarna i Nord-Trøndelag.
Efter godkännande från REK skickade vi in ansökan till HUNT och ansökan till Statistisk Sentralbyrå
(SSB) för att få tillgång till data och register. Vi valde ut variabler som påverkar fetma i datauttaget
från HUNT.
Vi har beräknat kostnader för fetma i Sverige och Norge. Direkta kostnader för behandling av vissa
sjukdomar: Diabetes typ 2, högt blodtryck, slaganfall (stroke), kärlkramp och hjärtinfarkt.
Vi har gjort prediktionsanalyser för att beräkna fetmautvecklingen. Analyserna utgick från HUNT-data
från Nord-Trøndelags befolkning, kompletterat med data från MONICA-studien i norra Sverige, för
att säkerställa en tydlig trend i prediktionen.
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Figur 11 - Prediktion över BMI i befolkningen år 2018
Vår hälsoekonomiska modell visar kostnader och effekter på BMI för några olika scenarion. Två
skolbaserade interventioner, en arbetsplatsbaserad intervention och även ett scenario om ingenting
görs. Modellen ger en prediktion över BMI i befolkningen år 2018 och kostnader för Jämtlands län,
Nord-Trøndelag och Sør-Trøndelag.

Figur 12 - Besparingar i direkta kostnader per år (2018)
Kostnader
Enligt projektplanen så har Regionförbundet Jämtlands län tecknat avtal med en extern
samarbetspartner, Andreas Weser från BWB - Bavarian-Weser-Biometrics and Innovation, som har
jobbat i delprojektet tillsammans med övriga projektmedarbetare. Kostnaden för uppdraget har
uppgått till 210.000 kr. I tillegg er det fra den norske siden utbetalt 10.000 NOK til HUNT
forskningssenter NTNU for artikkel om forekomst og framskriving av overvekt og fedme i NordTrøndelag.
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Delprojekt 4: Förmedling
För utförligare information om hur projektet har arbetat med att förmedla processen och
erfarenheterna från projektet både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, se under avsnitt 6.
Informationsinsatser och skyltning av projektet.
Kostnader
På den svenske siden er det påløpt 119.000 SEK i kostnader i tilknytning til sluttkonferanse og diverse
informasjonsmateriell. De norske kostnadene til sluttkonferansen har vært 13.481 NOK.

Delprojekt 5: Bruk av resultaten och vidare planering
En extern konsult anlitades för att ansvara för ansökans struktur och koordinera arbetet med
projektansökan till EUs 8:e ramprogram Horizon 2020. Ansökte om och beviljades
projektetableringsstöd (PES) från NTNU för stöd med finansieringen i ansökningsprocessen.
Den engelska sammanfattningen av projektet redovisas nedan. Det sökande konsortiet omfattade
offentliga forskningsrepresentanter från Sverige, Norge, Grekland (Hellas), Tyskland, USA samt en
privat aktör (AUDI-bolagets internationella sjukförsäkringsbolag).
Sammanfattning av 4PHact-ansökans innehåll till Horizon 2020
Living conditions of a population are largely associated with and alterable by policies affecting health.
Yet, the dialogue for changing policies needs reliable, and - preferably - community specific,
comparative foresights on implications associated with alternative scenarios. Impacts need to be
quantified in terms of measureable health outcomes, and outcomes need to be linked to political,
economic and social decision criteria such as health inequalities and costs/benefits. Hence, 4PHAct
has two main objectives: To provide evidence based, region specific quantitative foresights for
indicators of a population’s health and wellbeing in the context of living-, working- and environmental
settings in representative European regions, and to evaluate policy options in the light of foresightresults, embedded in the daily work of stakeholders. To achieve the objectives the project will provide
an innovative foresight architecture, 4PHAct. 4PHAct links critical health trends directly to core
behavioral and physiological processes. On the basis of a unique data-repository, which allows
describing typical living conditions of societal groups over several decades, we derive interventionspecific models and sets of key determinants of health. Quantitative foresights on the prevalence of
critical health determinants such as obesity or QALYs will be predicted.
The scientific basis has been tested by a predecessor project in Scandinavia. The 4PHAct-consortium
brings together scientific excellence with major stakeholders and decision makers. All 4PHAct
activities are focused on end users. 4PHAct’s ultimate ambition is to provide reliable foresights for
scenarios associated with policies in order to improve the efficiency of interventions, to facilitate
timely decisions and to achieve tangible and sustainable positive health outcomes. With
“4PHActServices” the project provides the structures for a sustainable policy coaching in the area of
foresights for public health in Europe.
Kostnader
Nord-Trøndelag fylkeskommune inngikk avtale med ekstern ekspert, BWB Dr. Weser Consulting, for
utarbeidelse av en prosjektskisse som utgangspunkt og kjerne for utformingen av en fullverdig FP8søknad. Kostnaden for dette oppdraget var 58.000 NOK.
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Avvikelser budsjett vs. regnskap på norsk side
I det norske budsjettet har medfinansieringen utgjorts av statliga IR-midler (1 596 382 NOK), NordTrøndelag fylkeskommune (921 992 NOK) och Sør-Trøndelag fylkeskommune (300 000 NOK).
Sistnämnda organisation (136 395 NOK) har även, liksom HUNT forskningssenter NTNU (237 995
NOK) direktfinansierat projektet.
Tabellen nedenfor forklarer alle avvik i finansiering og kostnader på norsk side. Avviket i
finansieringen skyldes hovedsaklig at Nord-Trøndelag fylkeskommune ikke har greid å oppfylle sin del
av medfinansieringen, totalt ca 164 000 NOK i eget arbeide. Kostnadene i prosjektet er i midlertid
blitt langt lavere enn budsjettert, ca 1 000 000 NOK. Mye skyldes at utgiftene til delprosjekt 1 ble
kraftig redusert på grunn av at det ble valgt en annen og langt rimeligere metode for gjennomføring.
Ekstern ekspertise for fokusintervjuer ble droppet, fellessamlinger for politikere ble droppet og
dermed reduserte reisekostnader, et minimum av investeringer i teknisk utstyr da eksisterende
utstyr ble vurdert å være godt nok.

Offentlig finansiering
Norsk regional medfinansiering
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sum kontant finansiering
Direktefinansiering (arbeid m.m.)
Sør-Trøndelag fylkeskommune
HUNT NTNU
Sum direktefinansiering
Total norsk regional medfinansiering
Statlige IR-midler
Kostnader
Eget personale
Eksterne tjenester
Leie av lokaler
Investeringer
Reisekostnader
Øvrige kostnader
Eksterne direkte finansierte
offentlige kostnader
Sum kostnader

Budsjett
Sum NOK
921 992
300 000
1 221 992

Regnskap
Sum NOK
758 030
300 000
1 058 030

Avvik
Sum NOK
- 163 962
0
- 163 962

136 395
237 995
374 390
1 596 382
1 596 382
Revidert
budsjett
621 992
1 233 386
84 000
64 444
359 510
455 042

128 202
239 365
367 567
1 425 597
967 567

- 8 193
1 370
- 6 823
- 170 785
- 628 815

Regnskap
458 030
1 058 000
72 000
3 095
193 223
23 481

Avvik
- 163 962
- 175 386
- 12 000
- 61 349
- 166 287
- 431 561

374 390
3 192 764

367 567
2 175 396

- 6 823
- 1 017 368
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Målgrupp

Målgruppen för projektet har varit politiker och beslutsfattare på lokal och regional nivå. Dessa skulle
erbjudas tillgång till nya verktyg för lokal och regional utveckling samt tillväxt som baserade sig på en
ny form av kunskap om möjligheter till och vinster av folkhälsoinsatser. Fokus har varit på att
genomföra direktstödjande insatser i form av pilotstudier inom outforskade områden såsom politiskt
beslutsfattande och datainsamlande. Även utvecklandet av en stödfunktionalitet i form av en
metodologisk matris som visar vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att
dels beräkna hälsovinsten men även den ekonomiska vinsten (investeringskalkyl).
Projektet har tillskapat nya verktyg för lokal och regional folkhälsoutveckling i form av en
strukturerad metodik, beslutsmatris, för bedömning av folkhälsoinsatser och åtgärder. Denna
metodik har mottagits väl både regionalt, lokalt såväl som på europeisk nivå.
Projektet utgjorde även ett första steg inför fortsatt kontakt med ett etablerat internationellt
vetenskapligt konsortium med ett första fokus på en ansökan nu men även på framtida ansökningar
inom Horizon 2020. Därtill också för att möjliggöra ett fortsatt kollegialt samarbete inom hela
mittnorden området omfattande både forskning men även politiska samlingar där folkhälsa skall
dryftas.
Projektmedarbetare fick ett mycket positivt mottagande av den kommun, såväl på tjänstemannanivå
i form av folkhälsoråd som hos kommunalrådet när resultaten från telefonintervjun presenterades.
Deras bedömning var att det var intressant och att de förstärkte den bild av folkhälsoläget som de
hade om sin egen kommun.
Det regionala folkhälsonätverket i Jämtland där både tjänstemän och politiker inom
folkhälsoområdet deltar har under projektets gång hållits uppdaterade om projektet och dess
process.
I aktivitet 1 genomfördes totalt i Sverige och Norge 23 stycken individuella kvalitativa intervjuer med
politiker och beslutsfattare på lokal-, regional- och nationell nivå.
Den politiska styrgruppen beslöt vid sitt sista möte i augusti att ge den nuvarande projektgruppen i
uppdrag att:
- som ett första steg ta fram den process som krävs så att implementeringen av resultaten från
PODD-RA projektet kommer till godo för både politisk såväl som för verksamhetsnivå i alla våra
tre regioner
- utforma ett beslutsunderlag med syfte att genomföra ett ”mini-HUNT” och däri redovisa vilka
vinster och fördelar det för med sig. Underlaget ska läggas fram som ett ärende (sak) till
politikerna i respektive organisationer i Jämtland och Sør-Trøndelag för vidare behandling och
beslut under 2014/2015.
- fortsätta att i samverkan med Mittnordenkommittén utveckla det Mittnordiska
folkhälsonätverket till en mer FoU-inriktad struktur i enlighet med redovisad plan. En nära
samverkan med Jämtlands läns landstings FoU-verksamhet eftersträvas.
- framöver fortsatt driva processen med att ge politikerna information om PODD-RA projektet och
en eventuell fortsättning i EU:s forskningsprogram Horizon 2020 eller tillsvarande.
Detta gör att projektet bedömer sig mer än väl ha nått sina målgrupper.
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Resultat och resultatindikatorer samt effekter

Förväntade resultat inför projektet (som de står skrivna i projektplanen) och uppnådda resultat
genom projektet:

Förväntade

Uppnådda

1

En åtgärdsmatris där det på ett enkelt och
illustrativt vis framgår var och när det lönar
sig att göra insatser vid de utvalda
folkhälsoområdet – aktivitet 3.2.

En beslutsmatris för att kunna jämföra
alternativa folkhälsointerventioner har
skapats.

2

En hälsoekonomisk statistik
framskrivningsmodell som kan användas
för att göra motsvarande beräkningar på
andra folkhälsoområden – aktivitet 3.1.

En hälsoekonomisk prediktionsmodell
har tagits fram.

3

Kunskap om vilken typ av information som
är nödvändig för att politiker ska ta beslut i
folkhälsofrågor, och hur den
kunskapen/information bör framställas –
aktivitet 1.1.

Kunskap om vilken typ av information
som är nödvändig för att politikerna ska
ta beslut i folkhälsofrågor, och hur den
kunskapen/information bör framställas.
Kunskap har nåtts genom de 23
kvalitativa intervjuer som gjorts på lokal-,
regional- och nationell nivå i både
Sverige och Norge

4

Ett etablerat och aktivt forskarnätverk
(”forskarby”) med folkhälsokompetenser i
Trøndelag samt Jämtlands län – aktivitet
1.3

Grunden för att etablera ett
forskarnätverk är lagd inom
projektperioden.

5

En översikt över några hälsomål och
hälsodeterminanter i Sør-Trøndelag och
Jämtlands län jämfört med HUNT-data från
Nord-Trøndelag – aktivitet 2.1.2.

I piloten skapades ett gemensamt
underlagsmaterial som validerades mot
HUNT.

6

Bakgrund för att besluta om det finns skäl
för att planlägga en mer omfattande
befolkningsundersökning i Sør-Trøndelag
och Jämtlands län, exempelvis i anslutning
till HUNT 4 (år 2017) – aktivitet 2.1.3

I aktivitet 2.1.3 beräknade projektets
hälso-/ekonom kostnader för vad
befolkningsundersökningar som HUNT
skulle kosta att genomföra i Jämtland
och Sør-Trøndelag.

7

Ett motiverat beslut till vilken data som
existerande befolkningsdatabaser t.ex.
HUNT måste kompletteras med för att vara
effektiva verktyg i folkhälsoarbetet.
Initiativ till att komplettera HUNTdatabasen med sådan information.

Projektmedarbetare från PODD-RA har
under våren 2014 deltagit i diverse
möten med norska aktörer som bidrar i
utvecklandet av HUNT 4. I början av juli
2014 sändes ett förslag in gällande
datainsamling i basis vuxen-HUNT 4, till
HUNT forskningssenter.

8

Insänd ansökan till EU:s 8:e ramprogram,
Horizon 2020 – aktivitet 5.

Den 15 april 2014 sändes en fullständig
ansökan in till EU:s Horizon 2020.
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Effekter
Prosjektet har bidragit till ett förbättrat samarbete mellan vetenskapliga miljöer, regionalförbund,
kommuner, landsting, fylken och näringsliv.
Indikatorn etablerade institutionella samarbeten har uppfyllts i och med att en gemensam ansökan
till Horizon 2020 har utformats och sänts in. Medverkande i detta arbete har varit flertal
representanter från Regionförbundet Jämtlands län, Nord- och Sør-Trøndelag fylkeskommune och
HUNT forskningssenter samt internationella partners. Dette arbeidet vil fortsette til tross for at
prosjektet denne gangen ikke nådde opp til å bli finansiert. Det er etablert et godt strukturert
konsortium som har besluttet å fortsette samarbeidet på europeisk nivå. Samverkansplaner för
fortsatt samarbete mellan huvudaktörerna, Regionförbundet Jämtlands län, Nord- och SørTrøndelags fylkeskommune och HUNT forskningssenter, finns redan planerade.
Den metodutveckling i delprojekt 2 med att använda telefonintervjuer för att samla in hälsodata över
befolkningen, har främst på den norska sidan, skapat ett intresse för metoden, både på nationellregional- och kommunalnivå, inom den offentliga likväl som inom den privata sektorn. Detta
eftersom att det kan vara en metod för norska fylkeskommunene och kommunene att på ett
effektivt sätt få en översikt över sina egna hälsotillstånd, vilket de i och med den Ny folkehelselov
(2012) fick de det verkställande ansvaret för det.
Det har genom projektet skapats ett intresse för att genomföra en mer omfattande
befolkningsundersökning i Sør-Trøndelag och Jämtlands län, visat intresse från dess politiska
representanter som ingick i projektets styrgrupp. Det skulle innebära fortsatt samverkan/samarbete
mellan projektets organisationer.
De tre stycken genomförda möten med referensgruppen har förutom medlemmarnas bidrag med
synpunkter till projektprocessen, även varit en möjlighet för dem att kunna knyta kontakter och
vidga varandras vyer.

Avvikelser
I slutet på maj 2014 beslutades det i samband med ett av projektets styrgruppsmöte att vissa
korrigeringar av projektplanen skulle genomföras. Korrigeringarna gällde delprojekt 1, Policy Labs då
det delprojektet inte kunnat genomföras i planerad takt på grund av huvudprojektledarens
sjukdomsfrånvaro. Att genomföra ett antal politikersamlingar i så kallade Policy Labs visade sig vara
svårt att genomföra inom tidsutrymmet för projektet. De 23 individuella kvalitativa intervjuer som
genomfördes med enskilda politiker och beslutsfattare som representerande samtliga beslutsnivåer
– nationellt, regionalt samt lokalt – i Norge och Sverige, ansågs dock ge en tillräckligt tydlig bild av de
efterfrågade kunskaper som delprojektet avsåg att kartlägga. Korrigeringen innebar att den
valideringsstudie som var planerad att genomföras i samband med Policy Labs inte heller
genomfördes.

3.4

Övrigt

En stor faktor som har påverkat projektets genomförande, främst ur ett tidsperspektiv – är att tiden
för genomförandet av några delprojekt har utökats, då den svenska huvudprojektledaren under
perioden januari 2013 tom januari 2014 blev sjukskriven på deltid (75%). Att en viktig nyckelperson
inte fanns tillgänglig i projektet som planerat har påverkat beslutstagande och genomförande av
vissa aktiviteter, framförallt i delprojekt 1. Under projektets gång diskuterades det att tillfälligt ta in
en annan projektledare men med beaktande av den kunskap som skulle krävas av den tillförordnade

29

Slutrapport PODD-RA
maj 2012-aug 2014
Diarienr: N30441-24-12

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden

projektledaren blev beslutet att inte göra detta. Även många av erforderliga kontakter inom
folkhälsoområdet samt internationellt inför EU-ansökan var personligt knutet till den svenska
huvudprojektledaren. För att projektets arbetsprocesser inte skulle bli allt för påverkade, utökades
istället projektsekreterarens tjänst till heltid för att därigenom kunna stötta huvudprojektledaren.
Projektet har identifierat att det finns skillnader mellan regionala etiska nämnder/kommittéer i
Sverige och Norge. I och med samarbetet med HUNT forskningssenter som är en verksamhet som
bedriver forskning inom hälsoområdet och sådan typ av forskning anses som känslig har det ett stort
fokus lagts på det etiska perspektivet och att upprätthålla en god relation till den norska etiska
kommittén. Det har inneburit att tid har lagts ner för att skriva och följa de rekommendationer som
de gav utifrån vad PODD-RA ville få fram. Kontakt togs därför även med den regionala etiska
nämnden i Umeå som gjorde bedömning utifrån det verksamhetsutvecklingsprojekt som PODD-RA
var, att det i delprojekt 2 inte var nödvändigt att prövas enligt den svenska etik-prövningslagen. Det
var svårt att förutse tidsåtgången för detta vid projektplanering – då ansökningar och svar bedöms
vid de norska regionala etiska kommittén vid utsatta möten under året.
Ytterligare en frustrerande och begränsande faktor för ett fungerande samarbete över gränsen är
regelverket om offentlig upphandling. Dette ble erfart gjennom samarbeidet med Sentio. De gick
som partner in i projektet med en tydlig roll i ett av delprojekten och med en finansiering på 300 000
NOK. Trots detta avkrävdes, för att kunna utföra sitt uppdrag enligt den godkända projektplanen, en
offentlig upphandling av deras tjänster. Tack vare social kompetens hos projektansvariga lyckades
detta inte skapa hinder som skulle varit förödande för framgången och framtida samarbete. Men
detta ”fenomen” som finns i regelverket för Interreg måste lösas om offentliga och privata aktörer
fullt ut skall kunna samarbeta.
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4. Indikatorer
Antal enligt
projektbeslut

Resultat
vid
projektslut

Antal kvinnor 15- 24 år som
deltar i projektet.

5

49

Antal kvinnor yngre än 15 eller
äldre än 24 år som deltar i
projektet.

80

1139

Antal män 15- 24 år som deltar i
projektet.

5

57

Antal män yngre än 15 eller äldre
än 24 år som deltar i projektet.

80

1101

Antal deltagande företag med
manligt ägande som deltar i
projektaktiviteter.

1

2

Antal deltagande företag med
mixat ägande som deltar i
projektaktiviteter.

1

0

Notera att indikatorer både för A
(Ekonomisk tillväxt) och B (Attraktiv
livsmiljö) kan förekomma i ett projekt.
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Kommentarer

Inkluderar deltagare från
telefonintervjuerna, vilket bidrar till det
höga deltagandet.

Inkluderar deltagare vid
politikerintervjuerna och även
telefonintervjuerna, därav det större
antalet. Ingen deltagare var dock under 15
år.

Inkluderar deltagare från
telefonintervjuerna, vilket bidrar till det
höga deltagandet.

Inkluderar deltagare vid
politikerintervjuerna och även
telefonintervjuerna, därav det större
antalet. Ingen deltagare var dock under 15
år.

Sentio Research group och BWB – Dr. Weser
Consulting, Innovation management,
biometrics Technologies.
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Antal enligt
projektbeslut

Resultat
vid
projektslut

(A) Antal undanröjda upplevda
gränshinder.

3

3

1) Åtgärdsmatris för hälsoutvecklande
insatser oberoende av en nationell
administrativ gräns; en matris har
framställts som underlag till
genomförande av ”mini-HUNT” i SørTrøndelag och Jämtland.
2) Utökat kunskaps- och kollegialt
samarbete över gränsen;
Regionförbundet, HUNT, Levanger
kommune, Kommunsektorens
organisajon och NTFK har tillsammans
arbetat med utvecklingen av HUNT 4.
3) Öppna och förbättra samarbete;
möjligheter till samverkan som
framkommit genom de kvalitativa
intervju som genomförts på båda sidor
gränsen.

(A) Antal nyetablerade och
vidareutvecklade
gränsöverskridande kluster.

2

2

1) Samverkansavtal mellan
Regionförbundet, Nord- och SørTrøndelag, HUNT forskningssenter och
Sentio.
2) De nätverkande möten som genomförts
med folkhälsokompetenta i Norden
syftar till att vidareutveckla
gränsöverskridande kluster.

(B) Etablerade institutionella
samarbeten.

1

1

En ansökan till Horizon 2020 har gemensamt
utformats och sänts in av bland andra
Regionförbundet, Nord- och Sør-Trøndelag
och HUNT forskningssenter.

(B) Nya och vidareutvecklade
metoder för stads- och
landsbygdsutveckling.

2

2

1) Hälsoekonomisk modellering och
åtgärdsmatris för effektivt
folkhälsoarbete
2) Minimum data set framtaget

Resultat indikatorer
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Egna indikatorer
(resultatindikatorer)

Tidpunkt

Resultat

Åtgärder framtagna, utprovade,
publicerade och accepterade
(aktivitet 3.2)

Ja

Utprovad pedagogisk
förklaringsmodell (aktivitet 1.1)

Nej

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kommentarer

Åtgärdbara riskfaktorer kartlagda (LG3*)

Hälsoekonomiska modellen
verifierad mot underlagsdata från
HUNT samt SENTIO (aktivitet 3.1)

Mars 2014

Ja

Hälsoekonomisk statistisk
framskrivningsmodell (LG4)

Temana (ex fetma) för påvisa
kopplingen mellan
förklaringsfaktorerna och
åtgärdbara riskfaktorer finns och
är kartlagda (aktivitet 3)

April 2013

Ja

Fetma valt som exempel (LG 2).

Genomfört minst två nätverkande
möten mellan
folkhälsokompetenta ansvariga
inom ramen för ”forskarbyn”
(aktivitet 1.3)

September
2012 och
augusti
2014

Ja

Ett första möte genomfördes i september
2012 och ett andra möte i augusti 2014.

Ja

Data/information från befintliga register
sammanställts i Norge (LG4)

Utveckla data/information i
befintliga register (aktivitet 2.2)

*LG = lägesrapport
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5. Projektets påverkan på de genomgående horisontella
kriterierna
5.1

Gränsregionalt mervärde

Samarbete mellan parterna etablerades redan år 2008 och därmed har utbytte av erfarenheter
kontinuerligt gjorts och samma utmaningar har identifierat på båda sida gränsen, både nationellt och
regionalt. Prosjektet har bidratt til å fortsette dette samarbeidet.
HUNT forskningssenter och den data som de har samlat in ligger till grund för att PODD-RA projektet
kunne gjennomføres. Like viktig har den svenske kompetansen innen folkehelsearbeid vært for
prosjektet.
Projektet har bidragit till ett politiskt mervärde då styrgruppen representerats av politiker från de
svenska och norska organisation som arbetar med att samordna och effektivisera det regionala
utvecklingsarbetet. De har gett uttryck för en delad positiv samsyn om fortsatt samarbete regionerna
emellan.
For øvrige gränsregionalt mervärde vises det til de beskrevne effekter under pkt. 3.3.

5.2

Bättre miljö

Regelbundna avstämningsmöten (och projektgruppsmöten) via Skype samt e-postkonversationer har
använts under hela projektperioden för att minska resandet. En större del av projektets
slutdokumentation
finns på USB-minnen
samt finns även att
ladda ner från
projektets hemsida. Där
presenteras även
uppdateringar,
forskningsartiklar av
intresse och eventuella
fortsättningsaktiviteter
kontinuerligt. Detta
förfarande ger dels
direkta miljövinster i
enlighet med Interregs
miljömål genom
reducering av
pappersförbrukningen
men även möjligheten
att utnyttja digitala
medier för att fortsatt
knyta samman det väl
fungerande samarbetet Figur 13 - Skypemöte, projektgruppen har ett av sina kontinuerliga möten
över kölen. Projektet
via Skype
har följt de olika
miljöpolicys som finns för de deltagande organisationerna på båda sidor av gränsen genom att
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reducera utsläpp mm via utnyttjande av digital teknik. Resor har i görligaste mån undvikits eller skett
i enlighet med miljömålens intentioner.
Även i arbetet med att knyta bästa möjliga externa kompetens till referensgruppen har detta
möjliggjorts genom att utnyttja
digitala media. De tillfällen då
externa experter ej kunde
medverka i direkta möten
kopplades de in via SKYPE och
kunde därigenom fullt ut delta i
dialogerna och utvecklingen av
projektet (se figur 14).
Vid detta tillfälle befanns sig
projektgruppen tillsammans med
referensgruppen i Norge samt den
externa experten i Sverige. På
detta sätt kunde vi få maximalt
stöd i vårt arbete utan onödig
miljöbelastning såväl som en
Figur 14 - En av referansegruppens medlemmer deltar i møte
reduktion av respektive
via Skype
medverkandes arbetsbelastning i
form av resor.

5.3

Jämställdhet mellan kvinnor och män

Projektet hade som avsikt att genom kunskap om hur hälsoutvecklingen fördelar sig i befolkningen
utifrån kön anpassa tjänster utifrån samhällets reella behov. Projektet har dock varit ett
verksamhetsutvecklingsprojekt och delprosjektene har fokusert på metodeutvikling og i et initialt
trinn ikke spesifikt sett på hvordan kjønnsfordelingen er i datamaterialet som er benyttet.
På norsk side var det opprinnelig planlagt en mer likestilt deltakelse i prosjektgruppa. Dette ble
ganske tidlig endret da to kvinnelige medarbeidere ved folkehelseadministrasjonen i Nord-Trøndelag
fylkeskommune ble engasjert i et nytt folkehelseprosjekt som fikk økonomisk støtte fra det Regionale
forskningsfondet. Dette har gjort at prosjektgruppen på den norske siden stort sett har bestått av
menn.

5.4

Etnisk mångfald och integration

Avsikten från början var att kartlägga hälsoskillnader mellan migrerade befolkningsgrupper via
riktade telefonintervjuer. Efter dialog med den norska regionala etiska kommittén valde projektet att
inte särskilja mindre grupper utgående från etnisk bakgrund eftersom det kan uppfattas som
känsligt. För att kunna garantera deltagarnas anonymitet i telefonintervjuerna i delprojekt 2, var det
därför inte lämpligt att respondenterna skulle redovisa sitt ursprung eller motsvarande med hänsyn
till befolkningsstorlekarna i de valda kommunerna. Perspektivet med etnisk mångfald/integration
togs dock vid beaktande vid ett möte med representant från glesbygdsmedicinskt centrum som
bland annat arbetar med samisk hälsa. Då samtalades det om framtida samarbeten bland annat
genom deltagande i forskarnätverk och referensgruppen.
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6. Informationsinsatser och skyltning av projektet
Skyltning och material
På projektmedarbetarnas kontor i Östersund och Steinkjer har det skyltas med att ett Interregprojekt bedrivs vid respektive arbetsplats. Dokumentmallar där Interreg och EUs logotyper med
tillhörande text, tillsammans med övriga medfinansiärers logotyper finns väl synliga har använts vid
alla notat, inbjudningar, presentationer mm. Projektet har utarbetat en logotyp som kännetecken för
projektet.
Projektet skapade en egen hemsida länkad under HUNTs undersida för samarbetspartner – som
publicerades februari 2013.

Figur 15 - PODD-RA sin hemsida på www.ntnu.no/hunt/podd-ra
Hemsidan har använts för att publicera information om projektet
dess delprojekt och också en engelsk sammanfattning av projektet
finns där. Hemsidan kommer att finns kvar även efter det att
projektet är avslutat. Detta för att fortsatt kunna sprida
publikationer och material som framgent kommer att framställas då
den stora mängden av kunskap ännu inte är fullt ut exploaterad.
I maj 2013 färdigställdes två likadana roll-up’s, med alla logotyper,
en kortare slogan och webbadressen till projektets hemsida. En rollup har sedan dess varit utplacerade på centrala platser i lokalerna
som Regionförbundets Jämtlands län och Nord-Trøndelags
fylkeskommune har i Östersund respektive Steinkjer.

Figur 16 - PODD-RAs "roll-up"
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En roll-up har tagits med och
placerats ut i de möteslokaler som
projektet har haft. Västar med
logotyper som syns tydligt Interreg, EU och PODD-RAs egen har köpts in. Dessa har använts av
projektmedarbetarna vid
projektets olika typer av möten
som arrangerats vid diverse olika
konferensanläggningar och andra
möteslokaler.
Vid dessa tillfällen har även ett
klistermärke placerats ut
på/bredvid dörren på möteslokalen Figur 17 - Fra et prosjektgruppemøte i Åre
som visar på att ”Här pågår ett
INTERREG-PROJEKT” som även har Europeiska Unionens logotyp på.
Under projektets gång har tre stycken nyhetsbrev producerats och distribuerats till
projektmedarbetarnas respektive kontakter via e-post. Det har även publicerats på Regionförbundets
hemsida och projektets egen hemsida.
På Regionförbundet Jämtlands läns hemsida har projektet en sida med kortare information om
PODD-RA och med länkning till projektets egen hemsida. Regionförbundet Jämtlands län
uppmärksammade även projektet i dess egna nyhetsbrev (”Här och nu”) som publicerades i
december 2012. Även Nord-Trøndelags fylkeskommune och Sør-Trøndelags fylkeskommune, har
länkat till PODD-RAs hemsida. BWB – Bavarian-Weser-Biometrics and Innovation är det
internationella konsultföretag som projektet har köpt tjänster av under projektperioden. I december
2013 lade de upp en länk från sin egen hemsida till projektets hemsida.
Vid genomförandet av telefonintervjuer i totalt åtta kommuner i Jämtland, Sør- och Nord-Trøndelag
informerades respektive kommunstyrelsens ordförande/rådman i alla kommunerna via e-post om
projektet och genomförandet av delprojektet. Samtidigt uppmanades/ombads de lägga ut
information till invånarna på sina respektive kommuners hemsidor för att uppmärksamma dem om
att telefonintervjuerna skulle ske. Tre av åtta kommuner valde att lägga upp informationen på sin
respektive hemsida under ”Nyheter”.
Informationsinsatser och erfarenhetsspridning
Respektive projektledare har blivit inbjudna för å presentere prosjektet i ulike settinger. Den norske
prosjektlederen presenterte prosjektet 8. april 2013 ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter for
Regionalt Prioriterade Partnerskap, Nordens Gröna Bälte, for folkehelsekoordinatornettverket i
Nord-Trøndelag 3. desember 2013 og 11. juni 2014. På den svenske siden har det regionala
folkhälsonätverket i Jämtland kontinuerlig fått uppdatering om projektets process/utveckling. Den 6
december 2013 presenterades projektet av de svenska projektmedarbetarna vid en sopplunch i
Regionförbundets lokal i Östersund. Sopplunchen är ett återkommande arrangemang som anordnas
för allmänheten av Europa Direkt Jämtland för att presentera intressanta projekt i länet. Ett trettiotal
närvarade vid detta tillfälle. Professor Jostein Holmen, prosjektmedarbeider fra HUNT
forskningssenter, presenterte prosjektet vid föreläsningar for studenter ved NTNU og for
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Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet i Oslo den 31. oktober 2013 för att inleda ett av deras
interna seminarium.
Projektgruppen var den 3 april 2014 inbjudna till Bryssel för att presentera för EU:s Regionkommittés
Interregional Group on Health - de då preliminära resultaten. Det var ett drygt 30-tal närvarande som
representerade politiker och regionala tjänstemän från Italien, Spanien, Grekland, England m.fl.
Att projektet varit på plats i Bryssel uppmärksammades både på Regionförbundet Jämtlands samt
Mid Sweden European Office Facebook-sida. En sammanfattning av projektets presentation
distribuerades till samtliga EU:s Regionkommittémedlemmar genom Regionkommitténs sekretariats
omsorg.

Figur 18 - Professor Jostein Holmen, hovedprosjektleder Göran Hallman og professor Andreas
Weser på plass i Brüssel for å presentere PODD-RA for EUs Committee of Regions – Interregional
Group on Health
Den svenska projektledaren redovisade efter inbjudan, baserat på den goda samverkan som
projektet uppvisat, preliminära resultat vid Övervakningskommittén för Sverige-Norge programmet
möte på Länsstyrelsen i Östersund, den 4:e juni 2014. Förutom ök-ledamöter fanns EUkommissionen med på mötet liksom tjänstemän från ök-sekretariatet samt förvaltande myndighet.
Slutkonferens
Projektets slutkonferens
genomfördes den 28 augusti som ett
”side event” till den Nordisk
folkehelsekonferanse som hölls i
Trondheim, Norge den 26-29 augusti
2014.
Även vid detta tillfälle
”marknadsfördes” projektet i den
centrala hallen genom att vår roll-up
stod strategiskt placerad vid det
gemensamma frukt- och
fikaområdet.

Figur 19 - PODD-RA ble markedsført som en "side event"
til den Nordiske folkehelsekonferansen i Trondheim
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Inbjudan till slutkonferensen sändes ut via projektmedarbetarnas kontaktnät digitalt och inbjudan
fanns även med i utskrift i den deltagarmapp som delades ut till konferensen drygt 700 deltagare.

Figur 20 - Deltakere ved PODD-RAs sluttkonferanse i Trondheim

Figur 21 - En trevikt folder med information om projektet och USB-minne i form av en nyckel som
häftades ihop tillsammans med en nyckelring i filt. Dessa med InterRegs samt EU:s logotyper på
ena sidan och PODD-RAs logga samt webbadressen till projektet på den andra sidan
Vetenskapliga artiklar – kopplade till att de olika delprojekten innehåller ännu ej fullt utforskade
kunskaper – avses att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Dessa kommer att fortlöpande publiceras
även på projektets hemsida.
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7. Underskrifter
Undertecknad försäkrar att:
Uppgifter som lämnas i rapporten, inklusive bilagor/vedlägg, är riktiga och att eventuella kopior av
handlingar som bifogas rapporten stämmer överens med originalen.

Samtidigt medges att:
All personinformation som finns i rapporten får publiceras på Internet och i annat
informationsmaterial, övrig information om att projektet fått stöd, om projektets aktiviteter,
resultat, kostnader m.m. samt att hela eller delar av slutrapporten får publiceras på Internet och i
annat informationsmaterial.

Datum

Ort

Datum

Sted

2014-10-24

Östersund

2014-10-27

Steinkjer

Organisation

Organisation

Regionförbundet Jämtlands län

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Namn

Namn

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Göran Hallman

Kyrre Kvistad

Huvudprojektledare

Norsk prosjektleder
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