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För en god och jämlik hälsa – En utveckling 

av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 

2017:4) 

Sammanfattning 

ISF begränsar sina synpunkter till de delar av förslagen som berör ISF:s 

uppdrag.  

ISF tillstyrker förslagen att omformulera målområdena (avsnitt 4.1.2), att 

förändra förordningen (2001:100) om den officiella statistiken (avsnitt 

4.2.5) och att inrätta en generaldirektörsgrupp (avsnitt 4.3.4).  

ISF avstyrker förslaget att ge relevanta myndigheter i uppdrag att integrera 

ett folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv i sin verksamhet genom tillägg i 

instruktionen (avsnitt 4.6.1).  

ISF har i övrigt inga synpunkter på förslagen.  

4.1.2 Dagens elva målområden blir åtta  

ISF tillstyrker förslaget till omformulering av målområdena i avsnitt 4.1.2. 

Målområdet ”Inkomster och försörjningsmöjligheter” är det målområde som 

ligger närmast ISF:s huvudsakliga uppdrag. Detta är mer precist än 

”Ekonomiska och sociala förutsättningar” vilket är en fördel.  

4.2.5 Ett tillägg i förordningen om officiell statistik 
för att förbättra möjligheterna att analysera 

ojämlikhet i hälsa 

ISF tillstyrker förslaget i avsnitt 4.2.5 att det görs en förändring i 

förordningen (2001:100) om den officiella statistiken i syfte att förbättra 

möjligheterna att analysera ojämlikhet i hälsa. Om förslaget genomförs 

kommer det att underlätta även för ISF, framför allt genom ökade 

möjligheter att ta fram underlag till bakgrundsbeskrivningar. 
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4.3.4 En nationell GD-grupp för en god och jämlik 

hälsa bör tillsättas 

ISF tillstyrker förslaget i avsnitt 4.3.4 att inrätta en nationell 

generaldirektörsgrupp för att samordna det strategiska arbetet för en god 

och jämlik hälsa. ISF är inte en av de myndigheter som föreslås ingå i 

gruppen. Detta är rimligt eftersom det skulle hamna i konflikt med ISF:s 

granskningsuppdrag att delta i arbetet med att ta fram strategier. 

4.6.1 Relevanta myndigheter bör få uppdrag i sina 

instruktioner att integrera ett folkhälso-/jämlik-

hälsaperspektiv 

Kommissionen föreslår i avsnitt 4.6.1 att relevanta myndigheter, däribland 

ISF, senast under 2018 bör få uppdrag i sina instruktioner att integrera ett 

folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv i sin verksamhet samt att i sina 

årsredovisningar rapportera hur detta arbete har bedrivits och effekterna 

av detsamma. 

ISF avstyrker förslaget att ett uppdrag ska tas in i myndighetens 

instruktion. ISF vill betona att om regeringen väljer att förändra 

myndighetens instruktion och lägga till jämlik hälsa-integrering som en 

kontinuerlig uppgift kommer detta att långsiktigt styra resursfördelning och 

kompetensförsörjning inom myndigheten. Det är ur den aspekten av vikt 

att det finns en bred politisk enighet kring inte bara det övergripande målet 

utan också prioriteringen av folkhälsoperspektivet som en del av 

myndighetens kärnuppgifter.  

I regleringsbrevet för 2016 fick ISF i uppdrag att göra en plan för 

jämställdhetsintegrering av verksamheten, med identifierade 

utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter under 2017–2018. Som ett led i 

detta arbete har ISF gått igenom sina interna styrdokument för att 

säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv integreras i den interna 

styrningen. ISF har goda erfarenheter av arbetet med 

jämställdhetsintegrering och rekommenderar en liknande process för 

integrering av jämlik hälsa-perspektivet. 
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Maria Hemström-

Hemmingsson. Mona Backhans har varit föredragande.  

Maria Hemström-Hemmingsson 

Generaldirektör Mona Backhans

 Forskare/utredare 

 


