
Idrotten – en arena för hälsofrämjande 
arbete i Örebro län

• 600 föreningar

• 100 000 medlemmar

• 20 000 ideella ledare
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Bakgrund och styrdokument



Idrottens styrdokument och forskningen är 
entydiga – idrotten bidrar till en god folkhälsa



men….. jämlikhet och jämställdhet är idrottens utmaning

Fysisk aktivitet och medverkan i föreningsidrott påverkas av socioekonomiska 
faktorer. 
Barn med högskoleutbildade föräldrar idrottar i större utsträckning än barn till 
föräldrar med endast gymnasieutbildning. 
Barn i tjänstemannahushåll idrottar i större omfattning än barn i företagar- eller 
arbetarhushåll. 
Barn till ensamstående idrottar i mindre utsträckning än barn till sammanboende 
föräldrar. 
Pojkar idrottar i förening mer än flickor
Flickor/kvinnor med invandrarbakgrund är den grupp som idrottar i minst 
utsträckning. 

Forskningen visar att om idrottsrörelsen når ytterligare 100 ungdomar innebär 
det att:
• 5 ungdomar inte drabbas av depression
• 25 ungdomar slipper psykosomatiska symptom som magont, huvudvärk m.m.
• 5 elever förbättrar sina skolresultat



Nationellt



Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 
hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation.

Målområden:
1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Regeringens proposition 2017/18:249 
God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik



Tillägg

• För att stärka det långsiktiga arbetet med att främja 
hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet bör 
politikområdet Folkhälsa ha delmålet Ett samhälle 
som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor 
för alla.



Aktörer

……Ideella organisationer har ofta ”örat närmare 
marken” än det offentliga och kan därför i vissa 
avseenden snabbare identifiera nya utmaningar och 
även nya lösningar på problem i nära dialog med 
organisationernas målgrupper.

…. Idrottsrörelsen spelar exempelvis en viktig roll för att 
förmedla en aktiv livsstil och ge barn och ungdomar 
tillgång till meningsfullt socialt deltagande. 



Insatser inom olika politikområden

Idrottspolitik

Det samlade stödet till idrotten har mellan 2014 och 2018 
ökats med 227 miljoner kronor till totalt 1 954 miljoner 
kronor. En utgångspunkt för statens idrottspolitik är att 
idrotten är inkluderande och öppen för alla, oavsett ålder, 
kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, religion 
och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller 
social, etnisk och kulturell bakgrund. Regeringens 
idrottspolitiska målsättning är att fler människor ska utöva 
idrott och motion oavsett formerna för detta och välkomnar 
idrottsrörelsens strävan att bredda verksamheten för att 
stimulera ett livslångt idrottande i föreningslivet. 
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Regionalt



Från planer och mål.. ...till överenskommelser

Överenskommelse om 
samverkan för god, 
jämlik och jämställd 

folkhälsa i Örebro län 
2018-2023

Tecknats med:
•Kommunerna  
•Örebro läns idrottsförbund 
inkl
SISU  Idrottsutbildarna
•ÖLBF

Strategi 2025



Syfte

• Skapa ett sammanhållet, 
långsiktigt och 
kunskapsbaserat lokalt 
och regionalt 
folkhälsoarbete i 
samverkan mellan 
Regionen, kommunerna, 
ÖLIF samt ÖLBF



Innehåll

• Folkhälsoperspektiv i 
ordinarie verksamhet.

• Styrning och ledning.
• Kunskaps- och metodstöd.
• Samverkan med andra 

parter.
• Uppföljning och 

utvärdering.



Utgångspunkter för samverkan

• ÖLIFs och kommunernas och 
egna mål

• Mål och strategier i den 
regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) – f.f.a målområdet god 
och jämlik folkhälsa

• Region Örebro läns 
kommissionsarbete för jämlik 
hälsa

• Övriga relevanta nationella, 
regionala mål och planer – ex 
Strategi 2025



Organisation och styrning externt

• Specifika samverkansrådet för folkhälsa – politiker 
region och alla kommuner + förtroendevalda 
ÖLIF/SISU

• Tjänstemannastöd – Folkhälsochefer region, 
kommuner och ÖLIF/SISU

• Tematiska grupper, ex statistik- och analysgrupp, 
implementering av barnkonventionen, äldrenätverk, 
VIKTiga barngrupper, PRODISnätverk, nätverk för 
rörelseförståelse, uppdrag psykisk hälsa.



Organisation och styrning internt

• Styrelse ÖLIF/SISU

• Arbetsgrupp folkhälsa, 3 förtroendevalda + 
verksamhetsledare folkhälsa, verksamhetsledare FOU

• Folkhälsoenhet med 13 medarbetare

• Folkhälsouppdraget integrerat i verksamhetsinriktning 
och verksamhetsplan för hela ÖLIF/SISU

• Följs upp med indikatorer. Ibland utvärderingar.



Samverkan i 
verksamhetsfrågor



Så gör vi…



• Idrottslyftet – jämställdhet, funktions-

nedsättning, ungdomsinitiativ, idrottsskola

• Physical literacy samt Rörelsenätverk

• Rörelsesatsning i skolan  

• Kvinna i Fokus – rörelse för asylsökande kvinnor                            

• Prodis (prevention av doping i Sverige) -
dopingfria gym       

• Goda matvanor i föreningar

• Ätstörningar

• Schysst snack bakom stängda dörrar



• Fredagssport för ungdomar med funktionsnedsättning

• Pulshöjande aktiviteter i skolan

• Idrottsskola

• Fritidsbank

• Fysisk aktivitet på recept

• IOP VOX – mobiliseringsarbete i segregerat område

• Barnrättsperspektivet- reaktivt och proaktivt

• Utbildning föreningar, tjänstepersoner, politker, 
studenter, allmänhet

• Mässor, konferenser, utställningar, prova på

• Arbetsgrupper nätverk m.m.



• Seniorkraft i Laxå, Askersund, Kumla, Hallsberg

• Styrketräning för äldre

• Rörelseförståelse vid seniorträffpunkter

• Gåfotboll

• Seniorvecka

• Fallprevention

Äldre – delvis ny målgrupp för idrotten



Svårigheter i samverkan 

• Tröghet i samverkan mellan

olika organisationstyper.

• Medvetenhet och förståelse 

för ideella sektorns 

förutsättningar, vice versa.

• Samverkan med hälso- och 

sjukvården är trixigt

• Gå i takt med idrottsföreningarna 



Utmaningar och möjligheter för idrotten

• Hur når vi de som står utanför föreningslivet i dag?

• Mäta och synliggöra effekter av idrottens insatser.

• Utveckla samverkan med universitetet – studenter, 
uppsatser, praktik, forskning.

• Länsövergripande tvärsektoriell strategi för ökad 
fysisk aktivitet. 



Styrkor med överenskommelsen 

• Långsiktighet och kontinuitet. 

• Överenskommelsen är ett

ramverk.

• Arbeta utifrån på väl fungerande 

strukturer och samverkansformer. 

Förbättra dem och bygg inte upp nya om det inte

behövs.

• Idrottsrörelsens vision och styrdokument är 
samstämmig med folkhälsoarbetets intentioner.



Frågor?


