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FÖRORD
Angereds Närsjukhus startade som projekt februari 2007, och övergick
sommaren 2008 till förvaltning. Under våren 2007 genomfördes en
behovsanalys som sedan legat till grund för det successiva
uppbyggandet av sjukhuset (se figur 1 nedan). Behovsanalysen och
arbetet med att bygga upp vården utifrån en sådan har väckt stor
uppmärksamhet både regionalt, nationellt och internationellt. Avsikten är
att fortlöpande göra behovsanalyser för att hela tiden fördjupa bilden av
vilka behov av hälso- och sjukvård som föreligger.
Figur 1 Uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus
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Uppbyggnaden av verksamhet under denna period har skett i en mycket
nära dialog med alla intressenter, och medborgarna har aktivt bjudits in
till dialog, det är en särskild glädje att kunna presentera resultaten av
denna dialog. Projektet har mött en kultur präglad av samverkan i
lokalsamhället som har bidragit till att sjukhuset på kort tid har kunnat
bygga upp en omfattande verksamhet. Angereds Närsjukhus
sysselsätter idag ca 55 personer direkt, och ett 10-tal personer hos
underentrepenörer. Medarbetarna representerar en imponerande
kompetens och bidrar med stor kraft till att utveckla nya sätt att göra
vård.
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Det är med stor tillförsikt som vi nu går vidare med att söka nå det
övergripande målet att befolkningen i nordöstra Göteborg skall ha
samma hälsa som resten av göteborgarna och med att utveckla
Angereds närsjukhus till ett centrum för utveckling av närsjukvård och
transkulturell hälso- och sjukvård. Denna fortsättning av behovsanalysen
syftar till att fördjupa kunskapen om området nordöstra Göteborg och
innehåller dessutom resultatet av en omfattande medborgardialog.
Angered mars 2009
Marianne Olsson
Projektledare
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Lärdomar
Transkulturalitet
Under de gångna två åren har vi successivt börjat bygga upp en kunskap
kring vad det betyder att utföra vård i ett område där människor har sina
rötter i många olika kulturer. Medborgardialogen har varit till stor hjälp,
liksom de experter som vi har knutit kontakter med. En viktig lärdom är
det faktum att de förväntningar som människor har på vården i grunden
är likartade. Begrepp som tillgänglighet, respekt, lyssnande och effektiv
vård är viktiga inte bara för invånarna i Nordost, utan även för den breda
allmänheten. Skillnaden ligger i vad som krävs av oss för att leva upp till
dessa förväntningar. Vi kan inte utgå från en allmän förförståelse av vare
sig sjukdomspanorama, livssituation eller önskemål, vi måste förfina vår
förmåga att lyssna och vara beredda att sätta vår egen bild av till
exempel vad som konstituerar en familj eller närstående åt sidan.
För att kunna bygga upp en effektiv vård för befolkningen i nordost
måste vi fortsätta träna oss i ett sådant förhållningssätt, och vara öppna
för att forskning kan behövas för att bygga kunskap kring specifika
förutsättningar, som kan vara genetiska, sociala eller av annan karaktär.

Mångsjuklighet
En av utmaningarna för svensk hälso- och sjukvård är förmågan att på
ett koordinerat sätt erbjuda vård av människor som lider av mer än en
sjukdom. I Nordost är detta behov mycket tydligt. Många patienter har en
komplicerad sjukdomsbild och behöver insatser från flera specialister. Att
bygga upp vård som förmår koordinera insatserna kring den enskilde
individen är en nödvändighet. Barn (familjer) som ofta söker vård är
exempel på en grupp som kan behöva särskilda insatser.

Samverkan
Det finns i Nordost en påtaglig vilja till samverkan. Trots detta är det
uppenbart att systemen idag inte verkar utifrån en helhetssyn. Det finns
en stor utvecklingspotential i att söka utveckla ett fungerande, lokalt
hälso- och sjukvårdssystem. Det är viktigt att detta arbete inte tappar
tempo i och med införandet av vårdvalsystem i primärvården och allmän
konjunkturnedgång.
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Förutsättningar för hälsa
Årets behovsanalys fortsätter att visa på hur förutsättningarna för hälsa
ser ut i Nordost i jämförelse med resten av regionen. Det är viktigt att
påpeka att det inte betyder att det för alltid är förutbestämt att sämre
sociala förutsättningar leder till sämre hälsa. Folkhälsovetenskapen
pekar idag på exemplet Danmark, där goda förutsättningar inte omsatts i
god hälsa, och på interventioner i socialt utsatta områden som lett till
bland annat minskad rökning. Förebyggande insatser, utformade utifrån
de grupper som skall påverkas, spelar roll, liksom förekomsten av vård.
EU och WHO har under det gångna året pekat på kopplingen mellan
befolkningens hälsa och ekonomisk tillväxt. Satsningen på Angereds
Närsjukhus är därför en viktig del av satsningen på en förbättrad tillväxt i
nordöstra Göteborg.

Sammanfattning
Både kunskap och erfarenhet ger stöd för tesen att det går att påverka
hälsan hos en befolkning med prevention och vård, särskilt om dessa
kombineras. Detta ger stöd för att fortsätta arbetet med målet att utjämna
skillnaderna i hälsa mellan olika delar av Göteborg.
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SAMMANFATTNING BEHOVSANALYS 2007
Angereds Närsjukhus (ANS) är ett hälsofrämjande sjukhus med
specialistvård och kompetens inom mångkulturell vård. Verksamheten
etableras successivt för att vara fullt utvecklad till 2011. Under våren
2007 ledde överläggningar mellan HSN 12 och styrelsen för Kungälvs
sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus (KSFSS) fram till ett beslut för
hur Angereds Närsjukhus skulle utvecklas. Ett viktigt steg i processen
var att ta fram en behovsanalys för att kartlägga befintliga
problemområden och identifiera de områden som krävde högst prioritet.
Syftet med behovsanalysen som genomfördes 2007 var att kartlägga
befintliga problemområden för att utarbeta mål för verksamheten som
stegvis skulle startas upp redan under 2007. Behovsanalysen var tänkt
att tjäna som beslutsunderlag för att identifiera områden med högst
prioritet. I behovsanalysen användes data från Statistiska Centralbyrån,
Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Skolverket, Göteborgs stad,
Fastighetskontoret och Hälso- och sjukvårdskansliet. Som komplement
genomfördes fokusgruppintervjuer med representanter för:













Ledningsgruppen för Primärvården i Nordost,
Primärvårdsområdeschefen
Representanter för vårdcentraler, Barnavårdscentraler (BVC) och
Mödravårdscentraler (MVC) i Nordost
Barnhälsoplanerare från primärvårdskansliet
Barnpsykiater engagerad i flyktingfrågor på Nordiska Högskolan för
Folkhälsovetenskap (NHV)
Vuxenakutmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhus Östra
Sjukhuset (SU ÖS)
Barnakutmottagningen på SU ÖS
Kirurgkliniken SU ÖS
Infektionskliniken SU ÖS
Hemsjukvården i Nordost
Hemtjänsten och äldreomsorgen
Skolpersonal
Representanter för Hälsoteket i Angered
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Resultaten av behovsanalysen sammanställdes i en skriftlig rapport som
var indelad i följande delar: bakgrundsfakta, levnadsvanor och hälsa,
kvinnor och barn, tandhälsa, vårdkonsumtion, samt hemsjukvård,
hemtjänst och äldreomsorg. Resultatet från 2007 års Behovsanalys såg
sammanfattningsvis ut såhär:


Upp till 50 procent av befolkningen är födda utomlands och
majoriteten av dessa kommer från länder utanför Norden.



Andelen socialbidragstagare i Nordost är betydligt högre jämfört
med resten av Göteborg.



Ohälsotalen i Nordost är betydligt högre i Nordost jämfört med
resten av Göteborg.



Högt fattigdomsindex i jämförelse med regionen.



Antalet arbetslösa samt personer som befinner sig i
arbetsmarknadsåtgärder är högre i Nordost jämfört med länet och
riket.



Färre höginkomsttagare (upp till 50 procent färre) i Nordost samt
betydligt fler låginkomsttagare, särskilt kvinnor (upp till 50 procent
fler) jämfört med regionen och riket.



Invånarna i Nordost röker i betydligt större omfattning och är mer
överviktiga, fysiskt inaktiva samt upplever mer stress och nedsatt
välbefinnande än invånarna i andra stadsdelar.



Låg social position, arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, utanförskap,
stress och nedsatt välbefinnande försvårar hälsofrämjande insatser i
Nordost.



Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar, Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom
(KOL), lungcancer samt alkoholrelaterad dödlighet är avsevärt högre
i jämförelse med regionen och riket.



Befolkningen har ett annat sjukdomspanorama med bland annat
överrepresentation av infektionssjukdomar, tuberkulos, magsår samt
posttraumatiskt stressyndrom.
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Andelen rökande blivande mödrar och spädbarnsföräldrar är högre
jämfört med regionen och riket.



Många barn föds med låg födelsevikt i Gunnared och Lärjedalen.



Amningsfrekvensen i Bergsjön, Gunnared och Lärjedalen är lägre
jämfört med regionen och riket.



Högre andel elever saknar betyg i kärnämnena samt saknar
gymnasiebehörighet jämfört med Askim



Andelen kariesfria 3- och 6-åringar är låg i Nordost medan
kostnaderna per behandling för patienter med särskilda behov inom
tandvården är högre.



Stor brist på allmänläkare inom primärvården i Nordost.



Patienter från Nordost står för en stor andel av alla besök på
akutmottagningen på SU ÖS samt barnakutmottagningen på
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS). Det största
antalet patienter kommer under dagtid när vårdcentralerna i området
har öppet.



Befolkningen förefaller ha bristande kunskaper om egenvård samt
om principerna för hur svensk sjukvård är organiserad.

Resultatet visade på ett tydligt mönster där befolkningens förutsättningar
skapar ett riskbeteende som leder till ökad sjuklighet och dödlighet.
Hälso- och sjukvården bör i första hand inrikta sina insatser på att främja
hälsa och behandla sjukdomar. För att skapa likvärdiga förutsättningar
för hälsa hos befolkningen i nordöstra Göteborg jämfört med övriga
Västra Götalandsregionen (VGR) krävdes särskilda satsningar.
Under den 23-24 augusti 2007 genomfördes ett målbildsseminarium om
Angereds Närsjukhus med representanter för HSN 12, Styrelsen KSFSS,
Primärvården Göteborg, stadsdelsnämnderna Gunnared, Kortedala,
Bergsjön och Lärjedalen, fackliga representanter samt
projektledningsgruppen för Angereds Närsjukhus. Där utarbetades
visioner och målområden för år 2010 (se bilaga 1).
Efter målbildsseminariet har ytterligare precisering av tillkommande
verksamhetsområden utarbetats som komplement till måldokumentet för
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Angered Närsjukhus 2008-2009. I beställningen för 2008-2009 ingår
följande verksamhetsområden:









Medicinmottagning inklusive hjärt-kärlmottagning och
diabetesmottagning
Smärtenhet
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning kombinerad med barnoch ungdomspsykiatri inkluderade neuropsykiatri
Gynekologisk mottagning
Psykiatrisk öppenvård
Neurologopedi
Allmänläkarjourverksamhet
Röntgen

I behovsanalysen 2007 föreslogs följande fortsättning på arbetet med
behovsanalysen:






Beskrivningar av befolkningens demografiska utveckling
Levnadsförhållanden
Levnadsvanor
Hälsa och vårdkonsumtion
Kvinnors och barns sociala förhållanden och hälsa; etablering av en
uppföljningsmodell för behovsanalysen.
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INLEDNING
Det främsta uppdraget för Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 (HSN 12) är
att företräda och representera befolkningen som bor i Nordöstra
Göteborg, nämligen Lärjedalen, Kortedala, Bergsjön, Gunnared,
Härlanda och Örgryte.
Stadsdelarna Lärjedalen, Kortedala, Bergsjön, Gunnared ingår i området
Nordost. Härlanda är en av Göteborgs östra stadsdelar. I stadsdelen bor
cirka 20 000 invånare fördelade på 11 100 hushåll. Stadsdelen Örgryte
ligger i östra Göteborg och här bor cirka 34 000 invånare. Det finns
markanta skillnader mellan Nordost och stadsdelarna Härlanda och
Örgryte vad gäller andelen invånare med utländsk bakgrund,
åldersfördelningen, ekonomiska och sociala förhållandena, hälsa med
mera.
I behovsanalysen har statistiska uppgifter från olika källor till exempel
Statistiska Centralbyrån (SCB), Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen,
Hälso- och sjukvårdskansliet, med flera samlats och presenterats.
Statistiska uppgifter framtagna av ovan nämnda organisationer kan i
vissa fall presenteras för respektive stadsdel och i vissa fall för hela
områden som Nordost eller sjukvårdsnämnder som HSN 12. Därför
förekommer samma variation i hur uppgifterna presenteras i
behovsanalysen.
Modellen som användes för behovsanalysen 2007 var tillräckligt flexibel
för att kunna återanvändas 2008 men med vissa förändringar.
Tabell 1. Tillvägagångssätt
Förarbete
1. Genomgång av
behovsanalysen 2007
2. Definition av områden att
komplettera med i
behovsanalysen 2008
3. Planering av statistik
insamling
4. Tidsbeställning för
intervjuer
5. Litteratursökning

Genomförande
1. Genomgång av
befintlig statistik
2. Datainsamling
3. Analys av
litteraturen
4. Intervjuer,
fokusgruppintervjuer

Efterarbete
1. Analys av
statistiken
2. Analys av
datainsamlingen
3. Analys av
intervjuerna
4. Sammanställning
5. Rapportskrivande
6. Slutrapportering

Data i behovsanalysen 2008 kommer från Statistiska Centralbyrån
(SCB), Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Skolverket, Göteborgs stad,
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fastighetskontoret, Hälso- och sjukvårdskansliet, Arbetsförmedlingen,
Stadsdelsnämnderna och Socialtjänsten i Nordost. Materialet
presenteras för att följa upp utvecklingen eller eventuella förändringar i
data som presenterades 2007. Vidare presenteras nya uppgifter som
kommer att följas upp 2009.
I arbetet med behovsanalysen har underlagsmaterialet också
kompletterats med en sammanfattning av projektrapporten från det
medborgardialogprojekt som genomförts på Angereds Närsjukhus.
Underlaget har kompletterats med intervjuer med representanter för
Arbetsförmedlingen, stadsdelsnämnderna, Folktandvården och Nordiska
Hälsohögskolan.
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BAKGRUNDSFAKTA
Under denna rubrik presenteras bakgrundsfakta om befolkningen i
Nordost samt befolkningsutveckling fram till år 2015.

Demografi
Tabell 2. Folkmängd i Nordost, 31 december 2005 och 2006.
Stadsdel
2005
2006
Förändring
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor Män
Bergsjön 6 963
7 564
7 213
7 779
+ 250
+ 215
Gunnared 10 720
10 910
10 851
11 168
+ 131
+ 258
Kortedala 13 701
13 462
13 797
13 571
+ 96
+ 109
Lärjedalen 11 907
11 902
12 184
12 235
+ 277
+ 333
Nordost
43 291
43 838
44 045
44 342
+ 754
+ 504
VGR
768 318 760 137 772 956 765 328 + 4 638 + 5
191
Riket
4 561
4 486
4 589
4 523
+ 28
+ 36
202
550
734
523
532
973
Källa: SCB, befolkningsstatistik

Som framgår av tabell 2 är könsfördelningen i de fyra stadsdelarna jämn.
Den skiljer sig inte från regionen och riket och det har inte skett några
stora förändringar under år 2006.
Tabell 3. Andel invånare efter födelseland, 2006
Stadsdelen
Kortedala Bergsjön Gunnared
(%)
(%)
(%)
Sverige
72
47
52
Finland
2
2
5
Övriga
1
1
2
Skandinavien*
Övriga
12
19
16
Europa**
Övriga
12
31
26
världen

VGR Riket
Lärjedalen
(%)
55
2
1

(%)
87
2
1

(%)
87
2
1

13

5

5

29

5

5

*Norge, Danmark och Island
** Inkl. Turkiet samt f.d. Sovjetunionen och dess satellitstater
Källa: SCB, Befolkningsstatistik
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Av tabell 3 framgår att Kortedala har lägst andel utrikesfödda medan
cirka hälften av befolkningen i Gunnared, Bergsjön och Lärjedalen är
födda utomlands. I dessa stadsdelar uppgår andelen födda utanför
Europa till cirka 25 procent. Motsvarande siffra för Kortedala är
12 procent. Det har inte skett några stora förändringar jämfört med 2005
gällande fördelningen av invånare efter födelseland. Många av dem som
föddes i Sverige har en föräldrar som föddes utomlands.
De demografiska förändringarna fram till år 2015 bygger på prognoser
framtagna av statistikgruppen på Göteborgs stadskansli. Enligt
prognosen kommer Göteborgs befolkning att öka med cirka 45 000
personer fram till år 2015.
Tabell 4. Prognos för befolkningsutvecklingen per stadsdel
Stadsdelar Förändring år 2006-2010 Förändring år 2006-2015
Bergsjön
183
145
Gunnared 969
1862
Kortedala - 1910
2200
Lärjedalen 1439
3089
Källa: Göteborgs stad, Fastighetskontoret 2008

De fyra stadsdelarna får en prognostiserad befolkningsökning på drygt
7 296 personer, Av stadsdelarna i Nordost är det Kortedala och
Lärjedalen som förväntas öka mest.
Tabell 5. Antagande om färdigställda bostäder per stadsdelsförvaltning
för åren 2006-2015, studentbostäder är exkluderade
Stadsdelar 2006 - 2010 2011 - 2015 Summa
Bergsjön
0
0
0
Gunnared 198
125
323
Lärjedalen 293
520
813
Kortedala 400
1050
1450
Askim
584
1225
1809
Källa: Göteborgs stad, Fastighetskontoret, 2008

Göteborgs förvaltningar och bolag arbetar utifrån ett styrdokument
antaget av Göteborgs kommunfullmäktige 2003-10-16. I dokumentet står
att ”Ett utmärkande drag för Göteborg är stadsdelarnas uppbyggnad runt
våra torg. Det är viktigt att det runt torget finns en blandad befolkning
som håller torget levande och utnyttjar de nära tjänsterna som ett lokalt
torg kan ge”. Följande arbeten planeras kring torgen i Nordost:
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Gunnared: Programarbetet för Angereds Centrum har startat. Det
innefattar Angereds Närsjukhus, en ny sim- och sporthall, bostäder
och handel samt nya bostäder i Gårdsten.
Lärjedalen: Programarbetet för Gunnilse Centrum har startat våren
2007.
Bergsjön: Programarbetet för södra Bergsjön pågår

Tabell 6. Miljö och skadeförebyggande arbete 2007
Kommunen
VGR Riket
Bergsjön Gunnared Kortedala Lärjedalen
Utnämnd till
Nej
Nej
Nej
Nej
7*
16*
Säker och trygg
kommun
Allergianpassad Ja
Ja
Ja
Ja
7*
35*
kommun
* Antal ”Ja kommuner” i länet resp. riket
Källa: Statens Folkhälsoinstitut

Sammanfattningsvis har inga stora demografiska förändringar skett
sedan behovsanalysen 2007. Befolkningen i Bergsjön förutspås öka med
endast 146 personer vilket förmodligen återspeglar sig i det faktum att
inga bostäder planeras färdigställas förrän 2015. Ingen stadsdel är
utnämnd till ”Säker och trygg kommun“ men samtliga stadsdelar är
allergianpassade.

Ekonomisk och social situation
Tabell 7: Ohälsotal mellan olika stadsdelar och kön 16-64 år, 2006
Stadsdel
Ohälsotal
Samtliga Män
Kvinnor
Bergsjön
54.8
52.7
57.2
Gunnared
54.4
47.0
62.1
Kortedala
49.9
44.3
55.7
Lärjedalen
45.9
44.3
55.7
Askim
22.6
16.8
28.2
Göteborgs stad 36.5
30.9
42.2
Källa SCB. Ohälsotalet är ett framräknat värde som räknas genom att summan av
antalet dagar med sjuk- och aktivitetsersättning divideras med antalet invånare i
åldrarna 16-64 år.

Som framgår av tabell 7 har kvinnor högre ohälsotal än män. Högst
ohälsotal finns bland kvinnor bosatta i Gunnared och Bergsjön med 62,1
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respektive 57,2 sjukdagar per år. Ohälsotalen bland kvinnor i Lärjedalen
och Kortedala är också höga. Bland männen i de fyra stadsdelarna är
ohälsotalen högre jämfört med mer välmående stadsdelar i Göteborgs
stad. Totalt är skillnaderna mellan de fyra stadsdelarna små men
ohälsotalet i Lärjedalen är lägre. Samma trend finns vad gäller sjuk- och
aktivitetsersättningar samt sjukpenning, se tabell 8 på nästa sida.
Tabell 8. Sjuk- och aktivitetsersättning samt sjukpenningtal
Stadsdel
Personer med sjuk- Sjukpenningtal
och aktivitets
Samtliga Män Kvinnor
ersättning
Bergsjön
1 353
10.3
10.1 10.5
Gunnared
2 001
11.5
9.9 13.2
Kortedala
2 334
10.0
8.6 11.6
Lärjedalen 1 764
10.6
9.7 11.6
Askim
818
7.6
4.5 10.5
Göteborg
30 370
8.7
6.9 10.5
Källa: SCB
Sjukpenningtal motsvarar antal dagar ersatta med sjukpenning dividerat med
folkmängden. Begreppet förtidspensionering har ersatts med ”sjuk och
aktivitetsersättning”.

Tabell 9. Ohälsotal efter kön och ålder, 2006
Kvinnor
Män
20- 2535- 45552024 34
44 54
64
24
Bergsjön 11 20
55 114 164 8
Gunnared 13 20
51 95
163 17
Kortedala 8
19
47 100 162 7
Lärjedalen 13 18
42 87
142 12
Askim
7
12
17 32
61
8
VGR
12 21
42 67
107 11
Riket
11 21
39 62
104 10

2534
21
16
14
14
11
14
13

3544
49
42
40
36
13
25
22

4554
93
65
74
62
16
43
40

5564
151
117
132
108
35
75
74

Antal dagar per person och år
Källa: Försäkringskassan

I tabell 9 presenteras uppgifter från Försäkringskassan vad gäller
ohälsotalen indelade efter kön och ålder. Kvinnor i de fyra stadsdelarna
har generellt fler sjukpenningsdagar än män. Däremot finns en markant
skillnad mellan de fyra stadsdelarna och Askim, regionen och riket för
samtliga åldersgrupper.
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Tabell 10. Socialbidrag (försörjningsstöd), antal bidragstagare och
utbetalt belopp
Stadsdelsnämnd Invånare Bidragstagare
Utbetalt Kronor/
31 dec
belopp
Inv.
2006
Antal
% av
tkr
befolkning
Gunnared
22 016
5 107 23,2
122 951 5 568
Lärjedalen
24 421
6 065 24,8
132 413 5 422
Kortedala
27 372
2 562 9,4
66 376 2 425
Bergsjön
14 993
4 527 30,2
110 918 7 398
Askim
22 557
286 1,3
6 014
267
Hela kommunen 489 797 36 782 7,5
907 564 1 853
Källa: Intraservice, webb SOTIS

Av tabell 10 kan man utläsa att andelen av befolkningen som får
socialbidrag (försörjningsstöd) är avsevärt högre i Gunnared, Lärjedalen
och Bergsjön jämfört med Askim samt hela kommunen. I Kortedala är
andelen socialbidragstagare lägre jämfört med de ovan nämnda
stadsdelarna men högre jämfört med Askim och resten av kommunen.
Tabell 11. Familjer med låga inkomster 2005
Andel (%) familjer med låga inkomster
Stadsdel Stadsdel Stadsdel
Kortedala Bergsjön Gunnared
Ensamstående
utan hemmav. 15
24
17
barn
Med hemmav. 31
62
50
barn
Övriga familjer 15
54
34
med hemmav.
barn
Pensionärsfamiljer
Familjer med
förtidspension/
Sjukbidrag

Stadsdel
VGR
Lärjedalen

Riket

22

12

12

56

31

31

37

10

10

5

10

9

10

7

6

9

18

14

17

8

8

Källa: SCB, inkomst- och taxeringsregistret
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Skillnaderna i ekonomiska uppväxtvillkor för barn i Nordost är stora
jämfört med regionen och riket. En högre andel barnfamiljer, såväl
ensamstående som övriga barnfamiljer lever under betydligt sämre
ekonomiska villkor i Nordost jämfört med regionen och riket. Den största
andelen (62 procent ensamstående föräldrar respektive 54 procent
barnfamiljer) finns i Bergsjön medan den motsvarande siffran för länet
och riket är 31 respektive 10 procent. Liknande skillnader finns för
pensionärsfamiljer (ej i Kortedala) samt familjer som försörjer sig på
förtidspension eller sjukbidrag.
Tabell 12. Andel hög/låginkomsttagare efter kön 2005
Andel (%)
Höga inkomster (%) Låga inkomster (%)
Kvinnor Män
Kvinnor
Män
Stadsdelen Kortedala 6
18
33
27
Stadsdelen Bergsjön

2

7

56

45

Stadsdelen Gunnared 4

13

41

30

Stadsdelen Lärjedalen 5

16

43

33

VGR

10

28

22

17

Riket

11

28

22
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Källa: SCB, inkomst- och taxeringsregistret

Enligt tabell 12 finns det påtagliga skillnader i inkomster mellan tre av
stadsdelarna i Nordost (Bergsjön, Gunnared, Lärjedalen) jämfört med
regionen och riket. Andelen kvinnor med höga inkomster varierar mellan
2-5 procent medan den motsvarande siffran för regionen och riket ligger
mellan 10 respektive 11 procent. Andelen män med höga inkomster
varierar mellan 7-16 procent medan andelen manliga höginkomsttagare i
länet och riket är 28 procent. Däremot är andelen kvinnor med låga
inkomster i Bergsjön, Gunnared och Lärjedalen dubbelt så stor jämfört
med regionen och riket. Den största andelen (56 procent) finns i
Bergsjön jämfört med 22 procent för regionen och riket. Liknande
skillnader finns hos män i de tre stadsdelarna. Tabell 12 visar att
33-45 procent av männen är låginkomsttagare, motsvarande procent i
länet och riket är 17 respektive 18 procent.
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Tabell 13. Ekonomisk trygghet - andel som saknar kontantmarginal
16-84 år 2007
Stadsdelen Procent
Bergsjön
52
Gunnared 49
Lärjedalen 30
Kortedala 32
Askim
8
Källa: Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2007

Tabell 14. Ekonomisk krisandel med svårigheter att klara de löpande
utgifterna för mat, hyra, räkningar etc. vid flera tillfällen 16-84 år 2007
Stadsdelen Procent
Bergsjön
19
Gunnared 16
Lärjedalen 15
Kortedala 14
Askim
3
Källa: Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2007

En jämförelse mellan de fyra stadsdelarna och stadsdelen Askim visar
på en markant skillnad i andel invånare som saknar kontantmarginal eller
har svårt att klara löpande nödvändiga uppgifter för till exempel mat, hyra
vid upprepade tillfällen.
Cirka 50 procent av befolkningen i Nordost är födda utomlands och
majoriteten kommer från länder utanför Norden. Språksvårigheter,
psykiska besvär, bristande arbetslivserfarenhet försvårar deras
möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige.
Tabell 15. Arbetssökande 31 oktober 2007
Stadsdelsnämnd Invånare18-64 år
Totalt*
Öppet
arbetslösa
Antal
%
Gunnared
14 020
712
5,1
Lärjedalen
14 953
691
4,6
Kortedala
18 573
644
3,5
Bergsjön
9 847
556
5,6
Askim
13 506
210
1,6
Göteborg stad
326 923 9 500
2,9

Utrikes födda 18-64 år
Totalt
Öppet
arbetslösa
Antal
%
8 757
514
5,9
9 017
536
5,9
6 310
324
5,1
6 502
424
6,5
1 403
54
3,8
82 386 4 155
5,0

Källa: SCB, Arbetssökandestatistik
Invånare 30 september 2007, SCB befolkningsstatistik
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Av tabell 15 framgår det att samtliga stadsdelar i Nordost har högre
andel arbetslösa (det varierar mellan 3,5 och 5,6 procent) jämfört med
stadsdelen Askim och hela Göteborg. Bland utrikesfödda är andelen
arbetslösa ännu högre. Kortedala är den enda av de fyra stadsdelarna
där andelen arbetslösa födda utomlands ligger lägre än genomsnittet för
Göteborg som helhet, dock högre än Askim.
Ungdomar eller unga vuxna är en speciell grupp arbetslösa. Den
gruppen framstår ofta som tungt belastad på grund av bristande
utbildning och arbetslivserfarenhet, bristande självförtroende, icke
diagnostiserad ohälsa, trasslig uppväxt samt bristande motivation. I
tabell 16 nedan presenteras statistik för gruppen 18-24 år.
Tabell 16. Arbetssökande mellan 18-24 år, 2007
Stadsdelsnämnd Invånare 18-24 år
Totalt* Öppet arbetslösa
Antal
%
Gunnared
2 400 145
5,9
Lärjedalen
2 477 120
4,8
Kortedala
3 345 90
2,7
Bergsjön
1 957 112
5,7
Askim
1 669 33
2,0
Göteborg stad
49 832 1 541
3,1
Källa: SCB, Arbetssökande statistik 2007

Tabell 16 visar att Gunnared, Bergsjön, Lärjedalen har fler arbetslösa
mellan 18-24 år jämfört med Askim och Göteborgsstad som helhet. I
Kortedala är andelen arbetslösa ungdomar något lägre jämfört med
Göteborg stad men lite högre jämfört med Askim.
Statistiken från arbetsförmedlingarna i Nordost visar antalet inskrivna
unga vuxna i åldrarna 18-24 år på Arbetsförmedlingen.
Tabell 17. Arbetssökande mellan 18-24 år inskrivna på AF oktober 2008
Platser och sökande
Angered Gamlestaden
Arbetslösa
991
677
Öppet arbetslösa
595
261
Långtidsarbetslösa
49
5
Arbetssökande med förhinder 74
117
Källa: Arbetsförmedlingen i Nordost

Tabell 17 visar en negativ tendens i arbetslöshetsutvecklingen för unga
vuxna i Nordost. Antalet unga vuxna som är inskrivna på
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Arbetsförmedlingen samt antalet personer som befinner sig i öppen
arbetslöshet har ökat jämfört med 2007. Samma tendens kan utläsas
från statistiken gällande unga vuxna som får försörjningsstöd. Antalet
personer samt orsaker till arbetslöshet presenteras i tabell18.
Tabell 18. Totalt antal hushåll samt orsakskoder för ungdomar 18-24 år i
oktober 2008.
Gunnared
Lärjedalen
Kortedala
Bergsjön
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Totalt antal
345
414
362
384 193 268 273 286
hushåll/beviljade medel
Grupp 1 Otillräcklig lön
Hela gruppen
21
15
11
8
3
11
14
5
Grupp 2 Komvux,
aktivitetsgarant
i, praktik
Hela gruppen
6
10
20
8
2
1
3
4
Grupp 3 Kan ta arbete
omedelbart
Hela gruppen
92
114
84
147 47
70
65
63
Ingen a-kassa/ 90
81
46
64
alfakassa
Grupp 6 Står ej till
arbetsmarknad
ens förfogande
Hela gruppen
81
122
57
65
29
57
38
37
Arbetsmarknad
s-mässiga skäl
Utredning av
16
21
17
13
12
17
5
10
arbetsförmåga
pågår
Psykosociala
37
40
22
36
9
34
26
21
skäl
Anpassad
6
5
16
10
7
3
4
6
sysselsättning
rehab åtgärd
Grupp 7 Sjukskrivna
föräldralediga
Hela gruppen
34
29
29
30
20
39
34
41
Grupp 8 SFI
Hela gruppen
27
22
38
25
15
9
40
30
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Antalet ungdomar som får försörjningsstöd har ökat jämfört med 2007.
Bland de i tabell 18 presenterade grupperna bör grupp 6
uppmärksammas på grund av det stora behovet av hjälpinsatser och
utredningar. Vidare förtjänar grupp 8 särskild uppmärksamhet för att få
nödvändig hjälp för att så snart som möjligt komma in på
arbetsmarknaden.
För närvarande pågår en studie av insatser för unga vuxna som av olika
skäl står utanför arbetsmarknaden i Nordost. Syftet med studien är att
kartlägga behovet av insatser för unga vuxna samt analysera de
åtgärder som vidtas för denna grupp. Detta görs för att kunna utläsa vilka
behov som inte möts på ett adekvat sätt. Resultatet kommer att
analyseras för att sammanställa befintliga behov och möjligheter att
förbättra arbetssättet vad gäller insatser kring arbetslösa unga vuxna i
Nordost. Förhoppningen är att generera ny kunskap som kan bidra till
nya förutsättningar för samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Socialtjänsten samt sjukvården. Rapporten kommer
under 2009, i dagsläget är en gruppindelning för ungdomar med olika
typer av problem färdigställd och presenteras nedan. Gruppindelningen
är preliminär och kan komma att justeras i framtiden.
Följande grupper har preliminärt identifierats:
1. Unga med komplex problematik
En grupp med problem och svårigheter på ett flertal områden.
Kontakt med flera olika vårdgivare och andra typer av aktörer är
vanligt. Insatser bör samordnas för att undvika att denna grupp
hamnar ”mellan stolarna”.
2. Unga med missbruksproblematik
Det finns svårigheter att identifiera missbruksproblematik samt att
få igång insatser hos dessa ungdomar. Det är också oklart vem
som bär ansvar för vård och behandling av unga missbrukare.
3. Unga med personlighetsstörningar
Huvudproblemet i den här gruppen utgörs av svårigheter att
hantera känslor och relationer på grund av personlighetsstörning.
4. Unga som ”stannar upp”
Det finns ett visst antal unga som ”stannat upp”. De har inte
sysselsättning, de har hoppat av studier, de saknar försörjning, de
har vänt på dygnet, passiviserats och saknar sociala kontakter.
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Skolvägran och isolering i hemmet är också vanligt bland denna
grupp.
5. Unga med kognitiva svårigheter
Det finns en grupp unga med olika typer av kognitiva
funktionshinder och psykisk ohälsa som ofta inte får den hjälp
som de behöver. Det beror på bristande kunskaper om kognitiva
svårigheter samt långa väntetider till neuropsykiatrisk diagnostik
och behandling. Det kan handla om unga med ADHD och ADD,
autismspektrumstörning, låg begåvning, dyslexi med mera.
Många av dessa har behov av mer omfattande stöd än vad som
är tillgängligt idag. För att tillgodose dessa behov krävs en bättre
samverkan mellan barn- och vuxenhabilitering, barnpsykiatri,
vuxenpsykiatri, sjukvård, skolvård, socialtjänsten,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
För närvarande finns det flera olika projekt och multiprofessionella team
för att hjälpa ungdomar att förbättra deras möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden. I dagsläget finns Handläggarteamet, Arena,
Arbetsforum, Ungdomscentrum och Jobbhörnet.
Det kan finnas många fördelar med det arbetssättet. Samarbete mellan
stadsdelarna, vården, psykiatrin, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan kan förbättra omhändertagandet och göra
planeringen på ett tidigt stadium mer effektiv. Det bör finnas en bred
kompetens och ett brett utbud av insatser som kan samordnas på ett
effektivt sätt. Samverkanspartners kan till exempel samlokaliseras, ha
gemensamma utbildningsdagar, delta i varandras planeringsdagar. En
stor utmaning är att utarbeta ett arbetssätt som når alla berörda
ungdomar. Potentiella fördelar med samverkan är minskat dubbelarbete,
tidiga och tydliga insatser, mer effektivt resursutnyttjande. Dessutom ger
samverkan kunskapsutveckling och ömsesidigt lärande.
Sammanfattning av statistiken
 Andelen socialbidragstagare samt ohälsotalen skiljer sig markant
jämfört med hela Göteborg.
 Fler personer i öppen arbetslöshet eller i arbetsmarknadsåtgärder
 Mindre andel höginkomsttagare (upp till 50 procent lägre)
 Högre andel låginkomsttagare, särskilt kvinnor (upp till 50 procent
högre)
 Fler barnfamiljer med låga inkomster (upp till 40 procent)
 Antalet unga arbetslösa vuxna har ökat
23

 Antalet unga vuxna som får försörjningsstöd har ökat
Förslag till fortsatt arbete:
 Att fortsätta arbeta med kunskapsutveckling om sambandet med
socioekonomiska faktorer och sjukdomspanoramat
 Att kartlägga och analysera möjligheter för samverkan med andra
intressenter gällande insatser för unga arbetslösa vuxna
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MEDBORGARDIALOG
En viktig del av projektet har varit att informera befolkningen såväl som
vårdgivare och andra organisationer om Angereds Närsjukhus samt att
skapa kommunikationsvägar mellan befolkningen och projektledningen
för att få med invånarnas synpunkter och önskemål. Kulturella skillnader
och språksvårigheter har varit en utmaning i arbetet.
Det har bedrivits ett stort arbete för att sprida information om Angereds
Närsjukhus samt bygga ett brett kontaktnät med olika intressenter i
området. Arbetet har innefattat information om förändringar i
organisationen, nyöppnade mottagningar, planer för de kommande
månaderna, aktuella händelser genom nyhetsbrev som har kommit ut
kvartalsvis. Samtliga nyhetsbrev är tillgängliga på Angereds Närsjukhus
hemsida, (www.angeredsnarsjukhus.se). Det finns information om
Angereds Närsjukhus på åtta språk på hemsidan. Det finns även
regelbundna uppdateringar och information om mottagningar, aktuella
projekt, lediga tjänster och pressmeddelanden. Dessutom ligger
behovsanalysen 2007 på hemsidan.
Under arbetet med behovsanalysen uppmärksammades det faktum att
informationsarbetet hade varit mest framgångsrikt i närsjukhusets
omedelbara geografiska närhet - projektkontoret för Angereds
Närsjukhus ligger i Angereds centrum, mottagningar som öppnades
under 2008-2009 är också belägna i tillfälliga lokaler i Angered.
Följaktligen är befolkningen i Angered bättre informerad om planerna att
bygga ett närsjukhus i området än invånarna i de andra stadsdelarna
som ingår i det nya närsjukhusets upptagningsområde.
För att skapa en verksamhet som motsvarar befolkningens förväntningar
och behov genomfördes ett projekt kring delaktighet och dialog med
befolkningen i samarbete med CEMPI (Centrum för studier om Mångfald
och Praktisk Integration). Samarbetet startades den 24 januari 2008.
Resultatet av projektet presenteras nedan som en sammanfattning av
CEMPI gruppens rapport.
Arbetet startades med en kartläggning av befintliga
invandrarorganisationer och föreningar. Resultatet visade att det fanns
48 organisationer och föreningar i lokalområdet(se bilaga 4).
Projektgruppen utarbetade frågor som skulle ställas till representanter för
olika invandrargrupper. Arbetet med att skapa kontakter beskrevs som
mödosamt men fruktbart. Kontakt togs dels direkt, dels med hjälp av
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tidningar och lokala media, genom deltagande i Hälsodagen i Bergsjön
samt möten med föreningar i Olofstorp, Hjällbo, Hammarkullen, Bergsjön
och Kortedala. Sammanlagt hade projektgruppen talat med cirka 50
personer i åldrarna 19 till 85 år som representerade olika
invandrargrupper i området.
Nedan följer en övergripande beskrivning av rapporten och
respondenternas svar på projektgruppens frågor, kategoriserat utifrån
teman.
Kontakt med sjukvården
Projektgruppen konstaterade att svaren varierade beroende på graden
av sjuklighet, vårdbehov och vårdkonsumtion. Kroniskt sjuka patienter
med större vårdbehov framförde mycket kritiska synpunkter särskilt
inriktade mot primärvården. Gruppens respondenter var missnöjda med
underbemannade vårdcentraler, stressigt bemötande och dålig
kontinuitet.
Respondenter med utländsk bakgrund framförde önskemål om att få mer
tid för läkarbesök för att förklara sina problem. De strävade efter
bekräftelse samt förståelse för sitt ”bagage” som kräver empati och
lyhördhet. Vidare framfördes förslag om att ha bredare ”mångfald” bland
personalen för att få bättre kontakt. Tolkassistans ansågs ha sina
fördelar men också nackdelar eftersom viktiga uppgifter kunde förloras
vid tolkning.
Föreställningar om välfungerande sjukvård
Nordost beskrevs som ett område med varierande problem, inte bara
medicinska utan också svåra sociala. Därför framfördes önskemål om
förbättrad samverkan mellan Försäkringskassan och andra
organisationer för att ge patienter bättre information om deras rättigheter
samt skyldigheter. Vidare framfördes önskemål om bättre bemanning.
Tillgänglig tid för enskild patient ansågs vara en viktig faktor för patienter
med invandrarbakgrund på grund av mer komplexa symtom och sämre
kunskaper om sjukvården och dess organisation. Frågan om tid som
ägnades åt varje patient var ett återkommande tema i rapporten.
Enligt projektgruppen beskrevs svensk sjukvård som välorganiserad när
det handlar om akuta eller livshotande sjukdomar men inte lika
välfungerande när det gäller icke-akuta åkommor. Respondenterna
betonade att patienterna måste tas på allvar och behandlas med respekt.
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”Det innebär att någon bryr sig om mig. Vård är inte bara att få en
sjukhussäng. Det är att de tar reda på varför jag är sjuk. Det är
omhändertagande, tillsyn, uppmärksamhet, att känna sig betrodd, att få
bot”.
För att underlätta kontakter och kommunikation mellan personal och
patienter föreslogs representanter för patienter med interkulturell
kompetens som kunde fungera som länk mellan patienter och
personalen.
”Vi behöver en organisation, en ombudsmanorganisation som patienten
skall kunna vända sig till när det behövs, när denne har frågor eller
orolig, behöver hjälp, stöd med mera.”.
En annan fråga som redovisas i rapporten är vård av gömda flyktingar.
Enligt respondenterna måste alla människor ha samma värde varför det
är viktigt i ett demokratiskt samhälle att ingen berövas möjligheter till
vård.
Vilken typ av vård skall Angereds Närsjukhus erbjuda?
Projektgruppens arbete med medborgardialogen visade på förväntningar
hos invånarna att Angereds Närsjukhus skall disponera över alla
resurser som behövs för en välfungerande vårdkedja: specialister inom
olika områden, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, tandläkare, apotek,
representanter från Försäkringskassa, med mera. Dessa faktorer
uppgavs en viktig roll för boendekvalitet.
”Vården är en mycket viktig funktion för alla i samhället. Tillgång till vård
är en av de viktigaste kännetecken i ett område som är bra att bo i”.
Samtidigt uttryckte respondenterna sin rädsla för att sjukhuset kunde bli
ett andra klassens sjukhus endast avsett för vissa grupper av
befolkningen. Angered Närsjukhus förväntades vara anpassat till
befintliga behov i Nordost. Personalen på Angereds Närsjukhus
förväntades ha kunskaper om kulturella skillnader, föreställningar om
vård, förväntningar, kroppsuppfattningar, och inte minst språk.
Ett viktigt moment i arbetet med etableringen av Angereds Närsjukhus
har varit referensgrupper baserade på sociala relationer och med
kunskap om olika kulturer, synsätt, befolkningens farhågor och
förväntningar. Detta arbete kräver mycket tid och kraft men anses vara
nödvändigt för integrationsarbetet.
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Gruppen ”Medborgardialogen” har också undersökt frågan om relationer
till patienternas anhöriga. I många kulturer är det kutym att anhöriga
följer med vid läkarbesök och enligt gruppens respondenter behöver
sjukvården bli bättre på att ta hand om anhöriga och ge dem mer tid och
utrymme. Ett ytterligare viktigt moment är patienternas och de anhörigas
andliga behov, i synnerhet vad gäller palliativa patienter och deras
anhöriga som kan behöva själavård av en präst eller imam eller rabbin.
Övriga aktiviteter
Den 23 april 2008 anordnades en allmän presentation av Angereds
Närsjukhus verksamhet under namnet ”Det handlar om vår hälsa” på Blå
Stället i Angered Centrum. Syftet var att presentera dialogprojektet för
befolkningen i Nordost samt utnyttja möjligheten att inbjuda invånarna att
delta i dialogverksamheten.
Den första inspirationsdagen om mångfald och mänskliga rättigheter
inom vården ägde rum den 22 augusti 2008 på Folkets Hus i
Hammarkullen. Aktiviteten var avsedd för Angereds Närsjukhus personal
med inbjudna gäster från vårdcentralerna i Nordost samt fackliga
representanter. Bland föredragshållarna fanns tf chef på Jämställdhetsoch Mångfaldsenheten Seroj Ghazarian, och Henry Ascher, barnläkare,
forskare och docent vid Göteborgs universitet.
Den andra inspirationsdagen på Eklövet i Lövgärdet genomfördes den
17 oktober 2008 med Hani Hattar, överläkare på Rehabkliniken i
Västervik och Rebecca Popenoe verksam som antropolog inom Unit för
Transcultural Health Care, Karolinska Institutet.
Sammanfattning
Projektgruppen konstaterar i sin rapport att dialogen med befolkningen
kan fortsätta att användas för att skapa ett gemensamt forum för olika
aktörer. Arbetsformen kan förändras, förbättras och anpassas till olika
grupper. Genom befolkningsdialogen kan befolkningens delaktighet och
inflytande samt känsla av tillhörighet förstärkas med hjälp av
referensgrupper.
Förslag till fortsatt arbete:
 Att utvidga informationskampanjen för att bättre informera
befolkningen i alla stadsdelar
 Att analysera resultatet av projektgruppens arbete för att planera
följande aktiviteter:
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- Inspirationsdagar med fokus på hur vi kan fortsätta att
utveckla vårt kunnande kring transkulturell hälso- och
sjukvård
- bildande av referensgrupper
- dialog med befolkningen
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LEVNADSVANOR OCH HÄLSA
Läkemedel
Västra Götalandsregionens läkemedelskostnader uppgick under 2007 till
4 308 mkr. Det är 3,9 procent högre än under 2006 men 1,5 procent
lägre än ökningen för riket.
Tabell 19: Förskrivning av olika typer av läkemedel per nämndområde
och kön, andel (%)
16 - 84 år
Män
Kvinnor
NordHSN HSN VGR Nord- HSN HSN
Ost
5
11
ost
5
11
Magsår/magkatarr 11
9
10
11
16
15
15
medicin
Astma/allergi
14
15
16
13
18
17
15
Antidiabetika
8
4
5
6
6
3
4
Blodtrycks17
14
17
18
16
14
18
sänkande
Sömnmedel/
15
9
12
9
20
18
18
insomningsmedicin
Antidepressiva
10
6
7
6
12
9
11
Lugnande/ångest- 11
6
6
6
12
10
10
dämpande
Källa: Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2007

Det förekommer en viss variation mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna
vad gäller förskrivning av olika typer av läkemedel. Som exempel
förskrivningen av blodtryckssänkande medel som ligger på
17 procent inom HSN 11 och Nordost men på 14 procent inom HSN 5.
Förskrivningen av sömnmedel, antidepressiva samt
lugnande/ångestdämpande bland män och kvinnor inom Nordost ligger
högre jämfört med andra de nämnderna och regionen.
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VGR
16
16
4
17
16
10
9

Tabell 20. Förskrivning av olika typer av läkemedel per kön
Medicin
Procent
Kvinnor
Män
Magsår/magkatarr
16
9
Astma/allergi
17
14
Antidiabetika
5
5
Blodtryckssänkande
14
16
Sömnmedel/insomningsmedicin
18
12
Antidepressiva
11
8
Lugnande/ångestdämpande
11
9
Smärtstillande (receptbelagda)
22
17
Smärtstillande medel (ej
55
38
receptbelagda)
Blodfettssänkande medicin
8
9
Källa: Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2007

Det finns anmärkningsvärda skillnader i konsumtionen av såväl
receptbelagda som receptfria smärtstillande mediciner. Samma
skillnader mellan könen kan noteras även vad gäller konsumtion av
sömnmedel, antidepressiva samt mediciner mot magsår. Dessa resultat
har inte förändrats nämnvärt jämfört med Folkhälsoenkäten ”Hälsa på
lika villkor” 2006.
Indikatorer som berör förskrivning av läkemedel för äldre personer skiljer
sig markant. Regionen uppvisar näst högst andel patienter med 10 eller
fler läkemedel och har den högsta andelen dosexpedierade läkemedel
per 1000 invånare i hela riket.
 Riket 66 814 DDD/TIN (Definierad dygnsdos/tusen inv. per dag)
 VGR 99 297 DDD/TIN
Apodosförskrivningen skiljer sig också mellan olika Hälso- och
sjukvårdsnämndsområden.
Tabell 21. Apodosförskrivningen
DDD StdLt/TIN
HSN 5 88 004
HSN 11 92 114
HSN 12 109 112
Källa. Verksamhetsanalys 2007, VGR
DDD - definierad dygnsdos
TIN - Tusen invånare/dag
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Läkemedelsförsäljning mätt i DDD/1 000/ inv/dag ger en grov
uppskattning av expositionen i befolkningen. Det framgår av tabellen att
HSN 12 har den högsta andelen apodosförskrivning. Det finns ett
systemproblem med läkemedelsförskrivning i Apodos på grund av att
dessa läkemedelslistor revideras alltför sällan. För närvarande utarbetas
en strategi för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av insatt
läkemedelsterapi för äldre patienter.

Riskfaktorer
Hjärt- och kärlsjukdomar är några av de absolut största hälsoproblemen i
Sverige. Bättre behandlingsmetoder, minskad rökning och lägre
blodtrycks- och blodfettsnivåer har bidragit till att dödligheten har minskat
i hela västvärlden under de senaste decennierna, i Sverige med upp till
30 procent.
Riskfaktorer har studerats i mängder av studier, bland annat i Interheart.
Interheart är en världsomfattande fall - kontrollstudie med
hjärtinfarktpatienter och kontroller från 52 länder från hela världen.
Studien visade att 90 procent av alla hjärtinfarkter kan förklaras med
hjälp av nio riskfaktorer: förhöjda blodfetter, rökning, högt blodtryck,
diabetes, bukfetma, psykosocial stress, brist på dagligt intag av frukt och
grönt, alkohol i skadliga mängder samt brist på fysisk aktivitet.
Andra riskfaktorer som påverkar är hög ålder, manligt kön och hög
psykosocial stress till följd av bland annat dålig ekonomi och bristande
sociala nätverk. Även personer med monotont och stressigt arbete med
höga krav men med små möjligheter att påverka sin arbetssituation har
förhöjd risk.
Livsstilsbetingade riskfaktorer som går att påverka är:
 rökning
 fysisk inaktivitet
 övervikt (bukfetma)
 matvanor
 förhöjt blodtryck
 förhöjt blodsocker
 förändrat blodfettsmönster
 mental stress
 riskkonsumtion av alkohol
 bristande socialt nätverk
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Ej påverkbara riskfaktorer är ålder, kön och ärftlighet. Riskfaktorer och
dödlighet skiljer sig åt mellan olika stadsdelar i storstäderna. En
jämförelse mellan riskfaktorer mellan de fyra stadsdelarna i Nordost
med stadsdelen Askim som baserades på resultatet av
undersökningen ”Hälsa på lika villkor 2006” och som presenterades i
behovsanalysen 2007 visade att fler personer i Nordost hade
ohälsosamma levnadsvanor jämfört med Askim. Dödligheten i
hjärtkärlsjukdomar, KOL, lungcancer samt alkoholrelaterad dödlighet
var avsevärt högre jämfört med regionen och riket. Resultatet av
undersökningen ”Hälsa på lika villkor 2007” presenteras i tabellen
nedan.
Tabell 22: Jämförelse mellan riskfaktorer per stadsdel, andel (%)
Riskfaktorer
Stadsdel
Bergsjön Gunnared
Kortedala Lärjedalen Askim
Övervikt eller
fetma
Stress
Nedsatt psykiskt
välbefinnande
Daglig rökning
Dagligt snus
Fysisk inaktivitet
Riskabla
alkoholvanor
Svår värk i
rörelseorganen

51

51

44

52

37

25
26

22
28

23
26

21
28

11
12

26
7
31
12

26
11
30
12

17
12
17
16

19
11
32
9

8
12
8
13

26

23

17

27

12

Källa: ”Hälsa på lika villkor 2007”

En jämförelse mellan förekomsten av riskfaktorer i de fyra stadsdelarna i
Nordost och en välmående stadsdel som Askim visar högre tal i Nordost
gällande övervikt eller fetma, stress, nedsatt psykiskt välbefinnande,
daglig rökning, fysisk inaktivitet och svår värk i rörelseapparaten.
Däremot fanns inga stora skillnader gällande riskabla alkoholvanor och
dagligt snus. I Bergsjön är det färre personer som använder snus
dagligen och färre invånare i Lärjedalen uppges ha riskabla alkoholvanor
jämfört med de andra stadsdelarna.
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Rökning
I statistiken syns tydligt att området Nordost utmärker sig när det gäller
tobaksrökning. Nedan presenteras mer detaljerade uppgifter från
undersökningen ”Hälsa på lika villkor” fördelade per stadsdel, kön,
etnicitet och ålder.
Diagram 1. Andel dagligrökare 16-84 år fördelade på stadsdel och kön
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Källa: Hälsa på lika villkor

Diagrammet ovan visar att samtliga stadsdelar ligger över
riksgenomsnittet vad gäller andel rökare. I Bergsjön finns mer än dubbelt
så många rökare än riksgenomsnittet och i Kortedala finns fler kvinnliga
rökare jämfört med manliga.
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Diagram 2. Andel dagligrökare 16-84 år i Nordost fördelade på ålder och
kön.
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Källa: ”Hälsa på lika villkor” 2007
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Källa: Hälsa på lika villkor

Av diagram 2 framgår att personer i åldern 45-64 år röker absolut mest.
Diagram 3. Andel dagligrökare 16-84 år i Nordost fördelade på kön och
etnicitet
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Källa: Hälsa på lika villkor
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Diagram 3 visar att kvinnor från Sverige och övriga Norden röker i större
utsträckning än kvinnor från andra delar av världen. Kvinnor från Afrika
och Asien röker minst. Svenska män röker mindre än män födda utanför
Sverige och mest röker män från Sydamerika och övriga Europa.
Nedan presenteras sjukdomsbilden i Nordost. Det måste noteras att
uppgifterna är framtagna för hela HSN 12 det vill säga Nordost
tillsammans med Härlanda och Örgryte.
Tabell 23. Sjukdomsbilden i Nordost
Sjukdomsgrupper
Individer
Kranskärlsjukdom
4 200
Akut kranskärlsjukdom
1 100
Stroke
1 300
Diabetes
5 200
Fetma
16 200
Astma - barn
1 700
Astma/KOL - vuxna
4 200
Psykisk sjukdom
17 100
Depression
7 000
Psykos
1 000
Psykisk sjukdom med
700
samtidigt missbruk
Källa: Hälso- och sjukvårdskansliet. 2008-12-04

Tabell 24. Medellivslängd 2003-2007
Gunnared Lärjedalen Kortedala Bergsjön VGR Riket
Män
74,19
78,02
75,92
74,43
78.48 78,47
Kvinnor 79,72
81,84
79,77
79,79
82,82 82,76
Källa: SCB

Medellivslängden hos män i Kortedala, Bergsjön och Gunnared är lägre
jämfört med regionen och riket. Däremot finns ingen stor skillnad vad
gäller medellivslängden hos män i Lärjedalen jämfört med regionen och
riket. Det finns inte också en stor skillnad gällande medellivslängden hos
kvinnor i Lärjedalen jämfört med regionen och riket men den största
skillnaden i medellivslängden finns hos kvinnor i Gunnared, Kortedala
och Bergsjön i jämförelse med regionen och riket.
I 2007 års verksamhetsanalys från ”Hälso- och sjukvård i Västra
Götaland” betonades att det är viktigt att redovisa antalet dödsfall före 75
års ålder eftersom de kan vara möjliga att förhindra. Dessutom
återspeglar statistiken människors livsvillkor vilket har betydelse för
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hälsotillståndet i befolkningen samt skillnaderna mellan de olika
stadsdelarna.
Tabell 25. Antalet döda per 100 000 i åldrarna 1-74 år, fördelade på
hälso- och sjukvårdsnämndsområde och kön under perioden
2002-2006 (ålderstandardiserat)
Kvinnor Män
HSN 5 226
337
HSN 11 240
450
HSN 12 298
500
VGR
226
377
Källa: SCB

Den förtida dödligheten varierar mellan hälsosjukvårdsnämnderna från
cirka 226 till 298 för kvinnor och mellan 337 och 500 för män. Dödsfallen
i åldrarna 1-74 år är högst i HSN 12 medan dödligheten för HSN 5 ligger
på samma nivå som i regionen. Den generella trenden i utvecklingen av
förtida död i regionen är nedgående och kan bedömas som gynnsam
medan den förtida dödligheten i HSN 12 är fortsatt hög.
Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar
Tabell 26. Hjärt- och kärlsjukdomar 2001-2005
Dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom (hjärtinfarkt)
Bergsjön Gunnared Lärjedalen Kortedala VGR Riket
Kvinnor
307,3
331,3
233,4
205.6
181.5 181.1
Män
557.4
554,5
344,5
428.5
351.9 351.9
Antal döda/100 000 (medelfolkm, 15 + år). Standardiserade tal
Källa: Socialstyrelsen. Dödsorsakregistret.
Dödligheten bland kvinnor i de fyra stadsdelarna är högre jämfört med
länet och riket. Den största skillnaden vad gäller dödligheten hos män
finns i Bergsjön, Gunnared, Kortedala medan antalet döda i Lärjedalen
är något lägre jämfört med länet och riket.
Dödligheten i lungcancer, KOL och alkoholrelaterat för perioden
2001-2005 kan inte presenteras i behovsanalysen på grund av
felaktigheter på stadsdelsnivå i uppgifter från Folkhälsoinstitutet. De
flesta värden för den ovan nämnda femårsperioden var orimligt låga i
jämförelse med tidigare perioder varför Socialstyrelsens epidemiologiska
centrum och avdelningen för analys och uppföljning på
Folkhälsoinstitutet kontaktades. Databasen är under bearbetning nu och
de korrigerade värdena kommer att presenteras senare.
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Skolelevers drogvanor 2007
I Sverige har antalet elever som någon gång testat narkotika minskat de
senaste åren. Det visar nationella mätningar från Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplysning. 2007 uppgav drygt 5 procent av
eleverna i årskurs 9 och 15 procent av eleverna i årskurs 2 i riket som
helhet att de någon gång testat narkotika. I jämförelse med övriga
Europa och med USA är det mycket låga siffror. I tabell 26 nedan
presenteras antalet elever som testat narkotika fördelat på stadsdelar.
Tabell 27. Antalet elever som testat narkotika. Anges i procent.
Stadsdelar
Grundskolan åk, 9 2004 Grundskolan åk, 9 2007
Bergsjön
Gunnared
Kortedala
Lärjedalen
Askim
Göteborgs kommun

11
7
7
8
4
8

15
15
5
8
6
10

Källa: Skolelevers drogvanor 2007. Rapport 2008:1.
Det framgår av tabell 28 att andelen elever som någon gång testat narkotika har blivit
högre i Nordost förutom i Kortedala. Samma tendens finns i stadsdelen Askim och
Göteborgs kommun.

Tabell 28. Elever som svarat att de någon gång provat narkotika.
Gymnasiet år 2. Anges i procent.
Stadsdelar
Gymnasiet år 2. 2004 Gymnasiet år 2. 2007
Bergsjön
20
20
Gunnared
20
17
Kortedala
23
24
Lärjedalen
17
12
Askim
11
18
Göteborgs kommun 18
19
Källa: Skolelevers drogvanor 2007. Rapport 2008:1

Som framgår av diagram 28 har antalet elever som någon gång provat
narkotika minskat med 5 procent i Lärjedalen och med 3 procent i
Gunnared. I Askim hade antalet elever som någon gång provat narkotika
ökat med 7 procent. Antalet elever som någon gång provat narkotika blir
oförändrat i Bergsjön och minskat med 1 procent i Kortedala. Det kan
konstateras att de största förändringarna har skett i Lärjedalen och
Askim.
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Sniffning
De två tabellerna nedan redovisas resultaten på stadsdelsnivå för
grundskoleleverna årskurs 9 och gymnasieeleverna i andra ring för 2004
respektive 2007.
Tabell 29. Elever som svarat att de någon gång sniffat. Anges i procent.
Stadsdelar
Grundskolan åk.9. 2004 Grundskolan åk.9. 2007
Bergsjön
17
10
Gunnared
11
4
Kortedala
18
7
Lärjedalen
12
6
Askim
7
7
Göteborgs kommun 11
6
Källa: Skolelevers drogvanor 2007. Rapport 2008:1.
Tabell 30. Elever som svarat att de någon gång sniffat. Anges i procent.
Stadsdelar
Gymnasiet år 2. 2004 Gymnasiet år 2. 2007
Bergsjön
15
6
Gunnared
16
7
Kortedala
14
11
Lärjedalen
9
7
Askim
10
5
Göteborgs kommun 11
7
Källa: Skolelevers drogvanor 2007. Rapport 2008:1.
Tabellen visar en gynnsam tendens vad gäller sniffning. Endast i Askim
blir antalet grundskoleelever oförändrat medan antalen minskar i de
andra stadsdelarna bland såväl grundskole- som gymnasieelever.
Kat - användning
Ett annat mindre uppmärksammat men utbrett problem är användning av
kat bland somalier. Kat innehåller de rusframkallande ämnena katin och
katinon vilka liknar amfetaminets kemiska struktur. På enheten för
socialmedicin vid Sahlgrenska akademin gjordes i våren 2007 en studie
”Det som inte syns, finns inte” som syftade till att kartlägga förekomsten
av katmissbruk bland somalier i Göteborg. I studien betonas att
katanvändning är ett stigande problem i Östafrikanska länder samt bland
invandrare från dessa länder bosatta i Europa. Enligt statistiken från
SCB bodde 18 342 somalier i Sverige varav 9 493 var män och 8849
kvinnor. I Göteborg bodde 2 867 somalier med svenskt eller utländskt
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medborgarskap. I en studie från 2004 ”Knark kontra kultur” uppskattades
att nästan hälften av de somaliska männen i Göteborg tuggade kat men
det finns indikationer på att användningen även spridit sig till kvinnor,
ungdomar och andra invandrargrupper.
Tidigare svenska studier som har gjorts om kat är ”Kat, somalier och
integration”, ”Knark kontra kultur” och ”Innerst inne har dem sorg”. Dessa
har behandlat aspekter som integration, etnicitet, genus och medicinska
effekter relaterade till katanvändningen. I dessa studier har det
framkommit att katanvändningen kan få en negativ effekt både på
individ- och samhällsnivå i form av psykisk och fysisk ohälsa, social
isolering, ekonomiska problem, familjeproblem samt arbetslöshet. I
studien ”Knark kontra kultur” angav en arbetshandläggare i Göteborg att
somaliska män var den grupp som var mest svårintegrerad på
arbetsmarknaden.
Göteborgs Stad har utarbetat en alkohol- och drogpolitisk strategi för det
förebyggande arbetet gällande alkohol- och drogrelaterade problem i
stadsdelsnämnderna. Två av målen är att uppväxten skall vara alkoholtobaks- och drogfri och att Göteborg skall vara en doping- och
narkotikafri stad. Katanvändningen kan inte klassas som ett
folkhälsoproblem men är utbredd inom en grupp invånare och kan
innebära problem för katanvändaren själv, familjen och omgivningen.
Därför måste katanvändningen uppmärksammas för att med hjälp av
befintliga kunskaper och metoder kunna förebyggas.

Barnhälsa
Barnens hälsoutveckling påverkas av vuxnas ekonomiska villkor dels
genom biologiska effekter som ökar risken för sjukdom, dels genom
psykologiska effekter som har betydelse för inlärningsprocessen och
framtida yrkeslivet.
Barn med låg födelsevikt
Sverige har sedan länge haft låg spädbarnsdödlighet ur ett internationellt
perspektiv och av den anledningen är det mer intressant att studera
andra födelseutfall som födelsevikt och för tidig födsel. Såväl födelsevikt
som fostertillväxt påverkas av socioekonomiska villkor. Barn till de lägst
utbildade föräldrarna löper högre risk för att födas prematurt eller med
låg födelsevikt och tillväxthämning. Socioekonomiska skillnader i vuxnas
hälsa är väldokumenterat. En del av dessa skillnader brukar kunna
förklaras av arbetsmiljö och hälsorelaterade beteenden. Gravida
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kvinnors hälsa är också beroende av socioekonomiska förhållanden då
lågutbildade kvinnor ofta hamnar i arbetaryrken med sämre arbetsmiljö.
Låg födelsevikt är inte bara kopplad till svåra socioekonomiska
förhållanden utan har betydelse för olika hälsoproblem i vuxenlivet samt
skolresultat och därigenom möjligheter till vidare utbildning och yrkesval.
Tabell 31. Låg födelsevikt 2003-2005
Stadsdelen
VGR Riket
Bergsjön 44,0 42,8 43,1
Gunnared 73.3 42,8 43,1
Lärjedalen 62,2 42,8 43,1
Kortedala 32.9 42,8 43,1
Medelvärde för perioden 2003-2005
Antal per 1 000 föda med en födelsevikt mindre än 2 500 g
Källa: Socialstyrelsen. Medicinska födelseregistret

Som framgår av tabell 31 föddes den högsta andelen barn med låg
födelsevikt i Gunnared och Lärjedalen. Det finns ingen stor skillnad
mellan Bergsjön, regionen och riket. I Kortedala föds färre barn med låg
födelsevikt i jämförelse med länet och riket.
Barn som ammas
Amning under de första sex månaderna medför många fördelar för såväl
barnet som modern. Bröstmjölk ger skydd mot infektioner, har positiva
effekter på barnets immunförsvar och täcker väl barnets behov under de
första levnadsmånaderna. För år 2005 gällde följande statistik:
Tabell 32: Amningsfrekvens
Stadsdel
VGR Riket
Bergsjön Gunnared Kortedala Lärjedalen
Barn som
63
62
62
69
68
70
ammas helt
eller delvis
vid 6
månader
Avser barn födda 2005
Barn som ammats helt eller delvis vid 6 månaders ålder
Källa: Socialstyrelsen, EpC

Det framgår av tabell 32 att andelen barn som ammades vid sex
månaders ålder var lägre i Bergsjön, Gunnared och Kortedala jämfört
med regionen och riket men inte i Lärjedalen.
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Barn till rökande föräldrar löper större risk att drabbas av fler
luftvägsinfektioner, kroniska luftvägssymtom, sämre lungfunktion,
allergiska sjukdomar samt astma. Passiv rökning beräknas orsaka
mellan 30-60 fall av lungcancer och något fall av spädbarnsdöd årligen.
Enligt uppgifter från Socialstyrelsen har rökningen bland gravida kvinnor
och spädbarnsföräldrar i Sverige minskat markant sedan mitten av
1980-talet. Barnavårdcentraler har sedan 1999 rapporterat antalet
rökande spädbarnsföräldrar till Socialstyrelsen.
Tabell 33. Rökande blivande mödrar år 2000 -2004
Andel rökande gravida kvinnor per stadsdel i %
Bergsjön Gunnared Kortedala Lärjedalen VGR Riket
Kvinnor 15.5
16.0
13.5
12.4
10.9 10.5
Andel av gravida vid inskrivning till mödravårdcentral
Källa: Socialstyrelsen. Medicinska födelseregistret.

Sammanställningen av statistik efter 2004 har inte publicerats men
uppgifterna för perioden 2000-2004 visar på en markant skillnad i
andelen rökande blivande mödrar mellan Bergsjön och Gunnared jämfört
med regionen och riket. I Kortedala och Lärjedalen är andelen rökande
mammor något lägre men fortfarande högre än region- och
riksgenomsnittet. Rökande föräldrar är klart överrepresenterade i
Nordost.
Tabell 34. Rökande spädbarnsföräldrar
Stadsdel
Bergsjön Gunnared Kortedala
Mamma
12,0
10.6
6,4
Pappa
27
33,4
23,8
Någon i
29.3
35,2
26,3
hushållet

Lärjedalen
6,0
26,0
26,8

VGR
6.1
11,8
14,5

Riket
5,7
11.2
13.9

Barn 1-4 veckor födda 2005, procent
Källa: Socialstyrelsen, EpC

Vaccination är en av de mest använda och mest kostnadseffektiva
metoderna att förebygga sjukdomar. Vaccinationstäckningen beskriver
dels hur bra infektionsskyddet är i den aktuella barnpopulationen, dels
hur informationen via BVC har nått föräldrarna. Barnvaccinationen i
Nordost presenteras i tabell 35 på nästa sida.
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Tabell 35. Barnvaccination
Bergsjön Gunnared Kortedala Lärjedalen VGR
98
100
97
99
Stelkramp*
Kikhosta*
98
98
97
99
Mässling,
96
97
94
97
Påssjuka,
Röda hund**
*Andel (%) barn som fått 3 injektioner
** Andel (%) barn som fått en injektion med kombinerat vaccin

Riket
99
99
96

Tabell 35 visar att det inte förekommer några skillnader mellan de fyra
stadsdelarna i Nordost jämfört med regionen och riket. Vad gäller
stelkrampsvaccination ligger Gunnared bättre än regionen och riket.
Andelen barn vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund är lite
lägre i Lärjedalen jämfört med de andra stadsdelarna samt regionen och
riket.
Trygga och goda uppväxtvillkor
De flesta studier understryker att barnens hälsa och välbefinnande är en
komplex företeelse där en rad olika bakgrundsfaktorer samspelar. Det
finns en tydlig koppling till närmiljön, framför allt familjen, som alltid har
varit den viktigaste grunden för hälsa och välbefinnande samt ett viktigt
mål för förebyggande och behandlande insatser. Fortfarande kan familjer
med hög utbildning och stabil ekonomi samt familjer som är nöjda med
sin livssituation erbjuda sina barn trygga och stimulerande uppväxtvillkor.
De mest sårbara barnen lever i familjer som har de svagaste
ekonomiska förutsättningarna.
Fattigdom kan vara absolut och relativ. Fattigdom för barn i Sverige
innebär något annat än fattigdom för barn i världens fattigaste länder
men barnfattigdomsindexet i Nordost skiljer sig från genomsnittet för
regionen. Tabell 36 på nästa sida illustrerar barnfattigdomsindex för
2005. Tabellen visar att det finns fler fattiga barn i Bergsjön, Gunnared,
Lärjedalen än i Kortedala där barnfattigdomen är dubbelt så stor jämfört
med regionen.
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Tabell 36. Barnfattigdomsindex 2005
Bergsjön Gunnared Lärjedalen Kortedala VGR
Antal barn 0-17 år 3 621
5 560
7 159
4 564
328
694
Barn med utländsk 87
78
75
47
23
bakgrund (%)
Barn med UB i
62
47
57
33
31
ekonomiskt utsatta
hushåll (%)
Barn med
47
23
11
11
7
socialbidrag i
ekonomiskt utsatta
hushåll (%)
Differens utländsk- 15
24
46
23
25
svensk bakgrund
(%)
Andel (%) barn
60
42
46
21
13
totalt i ekonomiskt
utsatta hushåll
Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret

En ny rapport från Rädda Barnen ”Segregationen ökar mest i
storstäderna” visar att skillnaderna mellan elever med utländsk och
svensk bakgrund ökar kraftigt, framför allt i storstäder. Fram till år 1993
var betygsskillnaderna mellan de olika elevgrupperna ungefär desamma
från år till år. Men från 1998 har skillnaderna ökat i allt snabbare takt.
Detta bekräftar statistiken gällande betygsfördelningen i grundskolan.
Tabell 37. Betygsfördelning i grundskolans årskurs 9 vårterminen 2006 i
kommunala skolor, stadsdelsnämnder
Stadsdelsnämnd Antal Procentuell fördelning
Elever med ”ej
elever samtliga ämnen*
betyg” i
kärnämne**
G
VG
MVG Ej
Antal
%
betyg
Gunnared
264
38.0 31.4 12.5 18.1
53
20.1
Lärjedalen
293
37.8 33.7 14.8 13.8
78
26.6
Kortedala
219
36.4 33.3 16.7 13.6
32
14.6
Bergsjön
114
41.7 25.1 11.7 21.5
49
43.0
Askim
295
33.4 40.5 23.0 3.1
15
5.1
Källa: Elevregistersystemet Procapita Barn och Ungdom
* Betyg eller ej betyg i % av samtliga betyg som delats ut
** Elever med minst ett kärnämne med ej betyg
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Som framgår av tabellen på föregående sida finns det betydligt fler
elever som saknar betyg i kärnämnena i Nordost jämfört med stadsdelen
Askim. Samma trend finns för betygsfördelningen i samtliga ämnen.
Det skulle vara intressant att kartlägga elevernas bakgrund, antalet år i
Sverige, språkfärdigheter, koncentrationssvårigheter med mera, det vill
säga de faktorer som har betydelse för inlärningsprocessen. Enligt
Skolverket kan man endast få dessa statistiska uppgifter på lokal nivå.
Tabell 38. Behöriga till gymnasieskolan vårterminen 2006
Flickor Pojkar
Bergsjön 65
52
Gunnared 81
81
Lärjedalen 74
71
Kortedala 86
90
Länet
90
88
Riket
90
87
Andel (%) elever i åk 9. Kommunal huvudman
Källa: Skolverket.

Det minsta antalet elever behöriga till gymnasieskolan bor i Bergsjön.
Kortedala ligger närmast läns- och riksgenomsnittet. Skillnader är större
för Gunnared och Lärjedalen.
Förslag på fortsatt arbete
 Att analysera vilka ytterligare möjligheter som finns inom projektet
”Rökfri Zon Nordost” för att minska antalet rökande blivande
mödrar samt spädbarnsföräldrar

Tandhälsa
Inom svensk tandvård används ett flertal epidemiologiska data för att
beskriva tandhälsoläget. De vanligaste sådana data är:
 andelen kariesfria 6-åringar (deft)
 andelen 19-åringar med kariesfria kontaktytor mellan tänderna
(DFSa)
 andelen 19-åringar med fyra eller fler skadade kontaktytor mellan
tänderna (DFSa > = 4)
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De två första måtten är tydliga indikatorer på god tandhälsa eller friskhet.
De 19-åringar som har kariesfria kontaktytor bör ha goda förutsättningar
att behålla sitt friska tandhälsotillstånd som vuxna. Det sistnämnda
måttet, andelen 19-åringar med fyra eller fler skadade kontaktytor mellan
tänderna, indikerar en hög risk för att utveckla tandsjukdomar.
Tandhälsan i Göteborg är väldigt olika fördelad och följer tydligt graden
av socioekonomiskt status i populationen. Stadsdelar med relativt låg
socioekonomi uppvisar låg grad av tandhälsa. Problem med hål i
tänderna hos barn kan sättas i samband med föräldrarnas bakgrund,
ekonomi och även med det bostadsområde som barnet bor i. Låg
inkomst, öppen arbetslöshet, biståndsberoende och låg utbildningsnivå
är alla faktorer som påverkar människors hälsotillstånd och kunskap om
hälsa. Att hälsa håller på att bli en klassfråga har man sett tecken på
länge och det bekräftas av statistiken.
Sämst tandhälsa förekommer hos barn som bor i Bergsjön där
endast tre av tio sexåringar är kariesfria. I Angered, Hjällbo och
Kortedala är fyra av tio sexåringar är kariesfria medan i centrala
Göteborg, Torslanda, Askim är åtta av tio 6-åringar kariesfria.
Tandvården har en annan indelning gällande områdesansvar än
primärvården. I tabell 40 nedan presenteras områden som återspeglar
tandhälsan i Nordost samt Torslanda och Askim.
Tabell 39. Deft = 0 för 6-åringar 2007
Angered 40 %
Bergsjön 29 %
Kortedala 44 %
Hjällbo
39 %
Torslanda 78 %
Askim
82 %
Medel
64 %
Källa: Folktandvården VGR

Tabell 39 visar att endast 29 procent av sexåringar barn i Bergsjön är
kariesfria medan motsvarande siffran för Askim är 82 procent. Angered,
Kortedala, Hjällbo ligger också betydligt lägre än genomsnittet.
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Tabell 40. Antalet skadade tänder i medeltal (DFT) år 2007 för 6-åringar
2007
Angered 2,92
Bergsjön 3,54
Kortedala 2,48
Hjällbo
2,9
Torslanda 0,53
Askim
0,57
Medel
1,4
Källa: Folktandvården VGR

Av tabell 40 framgår det att sexåringarna i Bergsjön har ett medeltal på
3,54 karierad och lagad tand medan Torslanda har det lägsta värdet med
ett medeltal på 0,53 karierad och lagad tand.
Tabell 41.
Angered
Bergsjön
Kortedala
Hjällbo
Torslanda
Askim
Medel

DFSa = 0 hos 19-åringar 2007
44 %
40 %
41 %
46 %
63 %
66 %
56 %

Källa: Folktandvården VGR

Av tabell 41 framgår det att 40 procent av 19-åringarna i Bergsjön har
kariesfria kontaktytor mellan tänderna medan Askim ligger på
66 procent. Angered, Kortedala och Hjällbo ligger också betydligt sämre
till än genomsnittet.
Tabell 42. DFSa >=4 hos 19 åringar 2007
Angered 28 %
Bergsjön 30 %
Kortedala 21 %
Hjällbo
24 %
Torslanda 12 %
Askim
4%
Medel
15 %
Källa: Folktandvården VGR

Av tabell 42 kan utläsas att 30 procent 19- åringar i Bergsjön har fyra
eller fler tänder med skadade kontaktytor mellan tänderna, i Askim är
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motsvarande siffra fyra procent. Angered, Kortedala och Hjällbo ligger
också högre än genomsnittet.
Hälso- och sjukvårdsnämnderna ersätter såväl folktandvård som
privattandvård med vad som kallas barntandvårdpeng enligt en
kapitationsmodell. Barn och ungdomar går utan avgift till tandläkaren till
och med 19 år och från 2009 till 21 år. Ett mått på omhändertagandet av
barn inom tandvården är antalet fullständigt behandlade barn och
ungdomar. Täckningsgraden definieras som antalet individer som fått en
fullständig behandling de senaste 24 månaderna. Av statistiken som
presenterades av Folktandvården framgår att täckningsgraden för
HSN 12 är lägre än genomsnittet för regionen trots att tandvården är
kostnadsfri. Målet för Folktandvården Västra Götaland är att arbeta med
tydliga och gemensamma riktlinjer där alla arbetar mot samma mål, vilket
innebär en likvärdig behandling oavsett geografisk tillhörighet i regionen.
Genom riktade hälsofrämjande insatser ökar chanserna att 19-åringar
(20- och 21-åringar) skall kunna gå ut i vuxenlivet med så god munhälsa
som möjligt och att de i framtiden blir goda förebilder för sina barn. Detta
är en hälsovinst och ekonomisk vinst för både individen och samhället.
FRAMM – Flour, Råd, Arena, Mat och Motiv
FRAMM används inom hela Folktandvården och personalen som arbetar
med modellen finns både inom allmäntandvården och inom
specialistvården. FRAMM:s målgrupp är barn- och ungdomar upp till 19
år. Det grundläggande hälsobudskapet för FRAMM kan sammanfattas
på följande sätt:
 Tandborstning med fluortandkräm morgon och kväll
 Sunda matvanor för alla
I tabell 43 nedan presenteras utdrag från beskrivningen av FRAMM
I FRAMM finns ett tilläggsåtagande som omfattar barn- och ungdomar till
och med 19 år för de kliniker som bedöms ingå i ekonomiskt utsatta
områden. Tilläggsåtagandet gäller utöver grundåtagandet.
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Tabell 43. FRAMM
Åldersgrupp
Aktivitet
Blivande
MVC lämnar informationsmaterial i form av broschyrer
föräldrar
6 mån
FTV skickar ut munhälsopaket (informationsmaterial,
tandborste, fluotandkräm)
1 år
FTV genomför hälsosamtal på BVC eller FTV – klinik
omfattande:
- dialog om mat, dryckesvanor och godis
- tandborstning med fluortandkräm morgon och kväll
- anamnes
- munhälsobedömning genom inspektion av
framtänder
3 år
Hälsosamtal
- Dialog om mat, dryckesvanor och godis och
egenvård, tandborstning med fluortandkräm
morgon och kväll
4 – 19 år
Åk 6 – åk 9
(13 – 16 år)
Åk 4 – åk 7
(11 – 14 år)
Åk 8 – åk 9
(15-16 år)
Alla åldrar
Förskola – åk
9
4 – 19 år

Hälsosamtal, uppföljning
Fluorlackning
Fluorlackning. Samverkan om utbudet i skolcafeér och
kioskverksamhet.
En hälsolektion ”Munhälsa och tobak” vid ett tillfälle
En hälsolektion ”Munhälsa och tobak” vid ett tillfälle
FTV samverkar med andra hälsoaktörer i området
samt hälsoaktörer på skolan
Fluorlackning
Samverkan om utbudet i skolcafeér och
kioskverksamhet.
Fissurförsegling av första och andra permanenta
molaren vid lämplig ålder.
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Resultatet av intervjuer
Enligt representanter för folktandvården kan dålig tandhälsa bero på att
föräldrar som kommer från länder där en välutbyggd folktandvård saknas
inte är vana vid att gå till tandvården för rutinundersökningar. Dessutom
är kunskaper om sambandet mellan småätande, tandborstning och dålig
tandhälsa dåliga. En annan förklaring är att föräldrarna i socioekonomiskt
utsatta områden lever ett kaotiskt och fattigt liv där barnens
tandborstning inte prioriteras. Den manuella färdigheten att borsta
tänderna rena utvecklas först i 10-12 åldern varför det är viktigt med
regelbunden hjälp med tandborstning från föräldrarna.
Kosten är ytterligare en viktig aggressiv faktor för kariessjukdom som
måste påverkas för att nå resultat. För att åstadkomma sunda matvanor
behövs samverkan mellan olika hälsoaktörer där primärvården och MVC
och BVC samt skolhälsovård har en viktig roll. Nedanstående förslag på
fortsatt arbete baseras på synpunkter från representanter för
Folktandvården.
Förslag på fortsatt arbete
 Att skapa ett forum för olika hälsoaktörer samt representanter från
lokalsamhället för att anpassa arbetssättet efter olika målgrupper
med olika behov samt effektivisera hälsofrämjande insatser.

Hälsofrämjande insatser
Projektet Rökfri Zon Nordost
I Nordost dör fler människor i lungcancer, KOL och hjärtinfarkt jämfört
med resten av landet. En del av förklaringen är det utbredda
tobaksbruket i området med en andel dagligökare som ligger långt över
riksgenomsnittet. Därför har Angereds Närsjukhus dragit igång en stor
satsning under namnet Rökfri Zon Nordost med målet att halvera antalet
rökare i Nordost under de kommande två åren genom att mobilisera
lokalsamhället och bedriva ett aktivt opinionsbildningsarbete.
Projektets huvudmål är att halvera antalet dagligrökare i Nordost.
Utöver projektets övergripande mål finns ett antal delmål för insatserna:
 Förebygga tobaksrökning bland unga
- Förhindra att unga börjar röka
 Minskning av andelen rökiga miljöer

50

- Andelen rökiga hemmamiljöer i HSN 12 minskas från 25 procent
till det regionala genomsnittet på 17 procent
- Att arbetsplatser i Nordost följer Angereds Närsjukhus exempel
och inför rökfri arbetstid.
 Att öka invånarnas kunskap om tobakens skadeverkningar
- att kunskapsnivån om rökningens skadeverkningar ökar
- Att eventuella skillnader i kunskapsnivån om rökningens
skadeverkningar mellan olika samhällsgrupper utjämnas
Eftersom insatserna i Rökfri Zon Nordost också syftar till att förebygga
rökning riktar de sig i någon mening till samtliga invånare i Nordost, det
vill säga de 95 000 personer som bor i området. Samtidigt förekommer
skillnader i rökvanor som gör det mer angeläget att nå vissa grupper.
Prioriterade grupper för arbetet är barn och ungdomar samt
invandrargrupper.
Cirka hälften av områdets invånare har utländsk bakgrund och
25 procent kommer från länder utanför Europa. Språkkunskaperna i
svenska är begränsade framförallt bland äldre invandrare varför det
behövs översättningar till totalt åtta språk förutom svenska.
Projektet består av följande delar:


Mobilisering
Syftet med mobiliseringen är att engagera så många parter från
lokalsamhället (stadsdelsförvaltningarna, skolor, föreningar, med
mera) som möjligt i arbetet. Det har bedrivits ett stort arbete under
våren 2008 för att mobilisera lokalsamhällets aktörer. Sjukvården,
folktandvården, skolor och Hälsoteket har varit självklara
samarbetspartners eftersom de redan aktivt arbetar med
förebyggande insatser. Nästa år inleds med att stadsdelarna
Gunnared, Kortedala och Lärjedalen inför rökfri arbetstid. Rökfri Zon
Nordost är med och anordnar möten med alla chefer i
förvaltningarna för att ge dem inspiration och kunskap om rökfri
arbetstid. Rökfri zon Nordost kommer förutom informationsmaterial
även kunna erbjuda cheferna och hälsoinspiratörerna i stadsdelarna
en kortare utbildning i ”motiverande samtal”, en metod som används
vid rökavvänjning.



Marknadsföring
En viktig del i projektet är en informationskampanj till befolkningen i
form av posters, broschyrer, hemsida, film och radio-jinglar.
Kampanjen startas under hösten 2008 och pågår fram till slutet av
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2009. Ett exempel är samarbetet med Poseidon Göteborg där
projektet bidrar med information om rökning som deras
brandinformatörer kommer att sprida bland alla sina hyresgäster i
Nordost. Informationen från Rökfri Zon Nordost innehåller dels fakta
om farorna med rökning inomhus samt information om vart man
vänder sig om man vill ha hjälp med att sluta röka. Under hösten har
Rökfri Zon Nordost anordnat en utbildning för vårdpersonal i
tobaksprevention, bjudit in A Non Smoking Generation till samtliga
vid ett flertal hälsofrämjande tillställningar. och inte minst vid
Angereds Närsjukhus egna Öppet Hus.


Mångfald
Antitobaksprojektet kommer att anpassas till mångfaldsperspektivet i
området. Informationen finns på flera olika språk för att vara
tillgänglig för olika befolkningsgrupper. Detta kräver en effektiv och
bred distribution i ett stort utbud av kanaler och inkluderar även att
materialet i möjligaste mån översätts till de vanligaste språken.

Medicinmottagningen vid Angered Närsjukhus är knuten till projektet och
med sin specialistkompetens inom lungmedicin och hjärt- och
kärlsjukdom kan erbjuda både medicinsk hjälp och rökavvänjning till sina
patienter.
Projektets resultatet kommer att mätas genom enkätundersökningar, till
exempel ”Hälsa på lika villkor”.
Övriga hälsoinsatser i Nordost
I behovsanalysen fokuseras beskrivningen på de fyra stadsdelarna
Bergsjön, Gunnared, Kortedala och Lärjedalen. Stadsdelsnämnderna i
Göteborg har ansvaret för att driva och samordna det lokala
folkhälsoarbetet utifrån befolkningsansvaret. Alla stadsdelar har ett
folkhälsoråd eller liknande samt en folkhälsosamordnare. I tabellerna på
följande sidor presenteras de folkhälsoråd som finns och dess aktörer,
de områden som prioriteras samt folkhälsoinsatser för barn- och
ungdomars hälsa.
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Tabell 44. Aktörer i folkhälsoråden
Primärvård

Andra

En samordningsgrupp:
stadsdelschefen är
ordförande, övriga
medlemmar är
nämndens presidium,
ordföranden i rådet för
sociala frågor, rådet för
arbetsmarknadsfrågor
och för hälsa.
Representanter för
Familjebostäder,
Polisen och AF är
adjungerade.
Brottsförebyggande
Stadsdelsråd för trygghet och
chefen,
hälsa
planeringsledaren för
folkhälsa,
Verksamhetscheferna inom
förvaltningens
respektive
verksamheter

Vårdcentralen
och
Hälsogruppen
Jämvikt

Folktandvård
och apoteket

Vårdcentralschefer

Kortedala

Fem politiker från
stadsdelsnämnden

Vårdcentralschefer

Polisen, Park
och Naturförvaltningen,
bostadsföretag,
Angereds
industriförening,
Räddningstjänsten,
Angereds
Närsjukhus,
FK
Polisen,
privata och
kommunala
fastighetsägare

Lärjedalen

Delegation för
föreningsstöd, kultur
och folkhälsa, lokalt
folkhälsoråd i
Hammarkullen,
samverkansrådet i
Hjällbo och Eriksbo

Bergsjön

Gunnared

Stadsdelsförvaltning
Ingår i
samordningsgruppen

Stadsdelchefen,
folkhälsosamordnare,
planeringschefen,
verksamhetschefer
Områdeschef,
folkhälsoansvarig,
förvaltningens
olika
verksamheter
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Primärvårdsområdeschef,
sjuksköterska
från
vårdcentralen

Folktandvård
en, apoteket,
bostadsbolag
en, lika
samfund,
föreningar,
företagarföreningar

Som framgår av tabellen på föregående sida är det ett brett spektrum av
representanter för olika myndigheter i folkhälsoråden. I tabell 45 nedan
presenteras prioriterade områden inom respektive stadsdel.
Tabell 45. Prioriterade områden inom respektive stadsdel
Prioriterade områden
Särskilt prioriterat område
Bergsjön Utveckling av
Arbetet förs i linjeorganisationen
föräldrastödet;
och via Hälsoteket, Friskverkstan,
Förbättrad tandhälsa
Familjecentralen
för barn och unga;
Förbättrad livsstil barn
och unga;
Brett utbud av friskvård
kvinnofrid
Gunnared Barn & Unga,
Barn och unga
Kvinnor som utsätts för Kvinnor som utsätts för våld
våld,
Trygghetsfrågor i boendet för hela
Trygghetsfrågor i
befolkningen
boendet för hela
Psykosociala hälsan, kost, fysisk
befolkningen
aktivitet, tobak, delaktighet
Kortedala Hälsa
Hälsa
Miljö
Miljö
Trygghet
Trygghet
Lärjedalen Kost och fysisk
Kost och fysisk aktivitet.
aktivitet.
Tobak, alkohol och droger
Tobak, alkohol och
Sex och samlevnad
droger
Sex och samlevnad
En fullständig beskrivning av hälsofrämjande insatser finns i bilaga 2
Sammanfattning av statistiken:
 Fler kvinnor konsumerar receptbelagda och receptfria
smärtstillande, sömnmedel, antidepressiva och lugnande mediciner
samt läkemedel mot magsår och astma/allergi.
 Högre dödlighet i hjärt- kärlsjukdomar jämfört med regionen och
riket.
 Högre förtidig dödlighet jämfört med HSN 5, HSN 11 och regionen.
 Högre tal än regionen på följande områden:
- Övervikt eller fetma
- Daglig rökning
- Fysisk inaktivitet
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- Stress och nedsatt välbefinnande
 positiva tendenser ses för sniffing
 antalet grundskoleelever som testat narkotika har ökat för 2007
jämfört med 2004
 antalet gymnasieelever som testat narkotika har minskat i
Gunnared, Lärjedalen

Förslag till fortsatt arbete:
 Rökfri Zon projekt sökt medel hos Statens Folkhälsoinstitutet för
följande ändamål:
- Opininionskampanj Rökfri Zon Nordost för att genomföra ett
opinionbildningsarbete kring tobaksrökning
- Öka kunskapen om tobakens skadeverkningar bland
invandrargrupper
- Mobiliseringsaktiviteter Rökfri Zon Nordost för att säkerställa
att det tobakspreventiva arbetet prioriteras i det lokala
folkhälsoarbetet
- Rökavvänjning designad utifrån befolkningens behov
- Information om tobak i grundskolor
- Nätverk - rökavslutarstöd för unga vanerökare
 Att undersöka möjligheter för utökat samarbete med beroende
kliniker för att minska antalet personer som använder narkotika
samt planera förebyggande insatser.
 Att diskutera med berörda aktörer (somaliska föreningen,
sjukvården, socialtjänsten, FK, AF) möjligheter att minska
katanvändningen.
 Att öka fokus på barn- och ungdomshälsa
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VÅRDKONSUMTION
I behovsanalysen 2007 presenterades statistiska uppgifter om antalet
listade patienter, antalet läkarbesök på samtliga vårdenheter i Nordost
och akutmottagningarna i Göteborg, sökmönstret på akutmottagningarna
samt de vanligaste besöksorsakerna/diagnoserna. Resultatet visade att
det största antalet patienter som uppsökte akutmottagningarna kom från
Nordost. Det uppgavs flera orsaker till den rådande situationen. En
möjlig orsak var brist på akuttider samt kulturellt betingande
förväntningar bland många patienter på att alltid träffa en läkare. Den här
bilden stämde väl överens med akutpersonalens uppfattningar. En stor
andel patienter som söker på sjukhusens akutmottagningar skulle kunna
få hjälp inom primärvården. Samtliga respondenter var eniga om att
primärvården i Nordost behövde förstärkas och förbättras för att förbättra
tillgängligheten och därigenom minska antalet akutbesök utanför det
geografiska området och ge patienterna bättre vård.
På Målbildsseminariet beskrevs följande möjliga område gällande besök
på sjukhusens akutmottagningar.







Halvering av antalet sökande (från Nordost)
på sjukhusens akutmottagningar…
Andelen besökare från Nordost till SU och
Axess Akuten har mer än halverats…
Nordosts andel av besöken på Axess
Akuten är högst 15 %...
50 % av alla akuta besök sker vid Angereds
Närsjukhus…
Jourbesöken vid Axess Akuten har minskat
med 60 %...

Det första steget i den här riktningen var etableringen av Jourcentralen
Angered i Angereds vårdcentrals lokaler i december 2007.
I planen på fortsatt arbete med behovsanalysen fanns uppföljning och
analys av statistiken över hälso- och vårdkonsumtion. I det kommande
kapitlet presenteras statistiska uppgifter samt resultatet av
undersökningar på Jourcentralen, akutmottagningen Drottning Silvias
Barn- och ungdomssjukhus samt medicin- och smärtmottagningarna på
Angereds Närsjukhus.
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Tabell 46. Sammanställning av antalet listade patienter på samtliga
vårdcentraler i Nordost.
Vårdcentral Antalet listade Antalet listade Förändring
2006
2007
Angered
16 231
15 963
- 268
Lövgärdet 10 607
10 534
- 73
Lärjedalen 18 730
19 245
+ 515
Spinnaren 42 707
42 972
+ 265
Summa
88 449
88 714
+ 265
Källa: HSK

Som framgår av tabell 46 tappade Angered och Lövgärdet i antalet
listade patienter medan Lärjedalen och Spinnaren listade fler patienter.
Sammanlagt har antalet patienter i Nordost ökat med 265 patienter.
Tabell 47. Produktion inom offentlig primärvård i Nordöstra
Göteborg jan - juni 2007
VC
VC
VC
Angered
Lärjedalen
Lövgärdet
Läkare
6 516
7 087
3 839
Sjuksköterska 2 475
2 559
1 934
Kurator
778
848
318
Psykolog
Övriga
700
42
98
Totalt
10 469
10 536
6 189

VC
Spinnaren
14 243
7 073
1 360
927
23 603

Källa: HSK

Tabell 48. Produktion inom offentlig primärvård i Nordöstra
Göteborg jan - juni 2008
VC
VC
VC
Angered
Lärjedalen
Lövgärdet
Läkare
6 808
7 723
4 563
Sjuksköterska 2 588
2 673
2 920
Kurator
877
1 059
311
Psykolog
Övriga
869
208
134
Totalt
11 142
11 663
7 928

VC
Spinnaren
17 439
6 276
1 938
1 131
26 784

Källa: HSK

Som framgår av tabellerna ovan har den offentliga primärvårdens totala
produktion från 2008 ökat jämfört med samma period 2007. Det har dock
skett vissa förändringar som till exempel fler läkarbesök på vårdcentralen
Spinnaren (+3196) men färre sjuksköterskebesök (-797). Det har inte
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skett några stora förändringar på Lärjedalens vårdcentral förutom övriga
besök som ökade från 42 till 208.
Genomgången av de vanligaste diagnoserna för besöken (sorterade
efter fallande ordning) på vårdcentralerna i Nordost presenteras nedan.
Tabell 49. Diagnos
Vårdcentral Diagnos
Angered
1. Sjukdomar i leder, muskler och övrig mjukvävnad
2. Symptomdiagnoser
3. Sjukdomar i luftvägarna
4. Hjärtsjukdomar- och hypertoni
5. Psykiska sjukdomar
6. Ämnesomsättningssjukdomar
7. Hudsjukdomar
Lärjedalen

Lövgärdet

Spinnaren

1. Sjukdomar i leder, muskler och övrig mjukvävnad
2. Symptomdiagnoser
3. Sjukdomar i luftvägarna
4. Psykiska sjukdomar
5. Hjärtsjukdomar och hypertoni
6. Ämnesomsättningssjukdomar och diabetes
7. Hudsjukdomar
1. Sjukdomar i luftvägarna
2. Sjukdomar i leder, muskler och övrig mjukvävnad
3. Symptomdiagnoser
4. Psykiska sjukdomar
5. Hjärtsjukdomar- och hypertoni
6. Ämnesomsättningssjukdomar
7. Hjärtsjukdomar- och hypertoni
1. Psykiska sjukdomar
2. Sjukdomar i luftvägarna
3. Hjärtsjukdomar- och hypertoni
4. Ämnesomsättningssjukdomar och diabetes
5. Infektionssjukdomar
6. Sjukdomar i örat
7. Sjukdomar i matsmältningsorganen

Källa: HSK

Av tabell 49 kan man utläsa att det diagnospanorama inte skiljer sig
mellan vårdcentralerna Angered, Lärjedalen och Lövgärdet. Däremot tar
Spinnaren hand om fler patienter med psykiska sjukdomar jämfört med
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de andra tre vårdcentralerna samt fler patienter som söker vårdcentralen
på grund av sjukdomar i örat och matsmältningsorganen.
Ytterligare en intressant aspekt är den så kallade kontaktgraden för olika
vårdformer. Med kontaktgrad menas den andel av populationen som har
kommit i kontakt med sjukvården under en given tidsperiod.
Kontaktgrader finns beräknade för respektive hälso- och
sjukvårdsnämndsområde.
Slutenvårdskonsumtion
Tabell 50. Konsumtion av vårdtillfällen
Procent 2006 - 2007
HSN 5 0,5
HSN 11 - 2,0
HSN 12 0,6
VGR
- 0,9
Källa: VGR Verksamhetsanalys 2007

Således är förändringarna i slutenvårdskonsumtion för HSN 5 och
HSN 12 lägre än för regionen men högre än för HSN 11.
Tabell 51. Kontaktgrad för olika vårdformer per hälso- och
sjukvårdsnämndsområde 2007
HSN 5 HSN 11 HSN 12 VGR
Primärvård
54
57
55
57
Öppenvård
46
47
46
41
Slutenvård
9
10
10
10
Totalt = Kontaktgrad 71
73
72
70
Den totala kontaktgraden för befolkningen inom respektive
sjukvårdnämndsområde är ungefär samma som i regionen. Vissa
skillnader förekommer vad gäller kontaktgraden för kontakter med
öppenvården.
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Tabell 52. Antal besök från Gunnared, Lärjedalen, Kortedala och
Bergsjön på akutmottagningarna SU, Axess Akuten och Backa läkarhus
2007
Stadsdel
SU
SU
SU
SU
Axess
Backa
MS
ÖS
SS
Barn
Akuten
läkarhus
Gunnared
699 2 170
910 2 124
4 374
1 997
Lärjedalen 634 2 100
815 2 918
5 574
1 475
Kortedala
989 2 991 1039 1 787
5 562
1 581
Bergsjön
500 1 684
611 1 730
3 166
1 110
Totalt
2 822 8 945 3 375 8 559
18 676
6 163
Källa: Hälso- och sjukvårdskansliet

Tabell 53. Antal besök från Nordost på akutmottagningarna SU,
Axessakuten, Backa läkarhus 2007
Vårdgivare
Antal besök
SU MS
2 822
SU ÖS
8 945
SU SS
3 375
SU Barn
8 559
Axess Akuten 18 676
Backa läkarhus 6 163
Källa: Hälso- och sjukvårdskansliet

Enligt tabellen besöker invånarna i Nordost Axess Akuten, Östra
sjukhusets akutmottagning samt akutmottagningen vid Drottning Silvias
barn- och ungdomssjukhus i högre utsträckning än andra vårdgivare.
Invånarna i Kortedala gör fler besök på Östra sjukhusets akutmottagning
och SS Akut - och olycksfallsmottagningen medan invånarna från
Lärjedalen besöker DSBUS akutmottagning och Axess Akuten i högre
utsträckning än invånarna från de andra stadsdelarna i Nordost.
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Tabell 54. Akutbesök från nämnd 12 fördelade mellan Nordost och
Härlanda/Örgryte
Vårdgivare
Antal
Procent
Nordost Härlanda/ Summa Nordost Härlanda/ Summa
Örgryte
Örgryte
Kungälvs
Sjukhus

233

118

351

66

34

100

SU Barn
SU MS
SU SS
SU ÖS
Axess
Akuten
Backa
Läkarhus

7935
2782
3467
8 920
18907

2 903
1 992
1 855
4 589
7 660

10838
4774
5322
13 509
26567

73
58
65
66
71

27
42
35
34
29

100
100
100
100
100

5459

1 185

6644

82

18

100

HagaAlmedal

3698

1 953

5651

65

35

100

Källa: Hälso- och sjukvårdskansliet

Jämförelsen mellan antalet besök 2006 (presenteras i behovsanalysen
2007 se. tabell ovan) och 2007 visar att antalet besök på Axess Akuten
minskade under den ovannämnda perioden med 231 besök men att
antalet besök på DSBUS akutmottagningen ökade med 624 besök. Som
framgår av tabellen ovan var det totala antalet besök hos samtliga
vårdgivare i stort sett oförändrat jämfört med 2006.
Tabell 55. Antal besök från Gunnared, Lärjedalen, Kortedala och
Bergsjön på akutmottagningarna inom SU, Axess Akuten och Backa
läkarhus jan - nov 2008
Stadsdel
SU
SU
SU
SU
Axess
Backa
MS
ÖS
SS
Barn
Akuten
läkarhus
Gunnared 687
1 914 819 1 938
2 895
1 250
Lärjedalen 633
1 770 832 2 404
3 926
1 173
Kortedala 994
2 670 1 080 1 638
4 573
1 069
Bergsjön 565
1 455 689 1 476
2 638
957
Totalt
2 879 7 809 3 491 7 501
14 032*
4 449
Källa: Hälso- och sjukvårdskansliet
* besök på Axessakuten redovisade under perioden jan - okt 2008

Trenden är samma som under 2007 vilket tyder på att antalet akutbesök
för 2008 kommer att vara samma som under 2006 och 2007.
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Antalet besök på jourcentralen i Angered som öppnades i december
2007 analyserades också för att kartlägga sökmönstret och effekten av
jourcentralens verksamhet.
Diagram 6. Antal besök jan - aug 2008
Antal besök på Angeredsjouren gjorda av
nämndinvånare i HSN 12 tom augusti 2008
1 000

919

900

927

946
883

880
2008

823
800
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770

700
Jan
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Maj
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Aug

Källa: HSK. Antalet besök varierar mellan 770 och 946. Det största antalet besöket
gjordes i mars och april medan det lägsta i juli.

Diagram 7. Besök på Jourmottagningen Angered
Besök på Angeredsjouren - invånare från
andra nämndområden
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De flesta patienter (cirka 275) kommer från HSN 11 (Hisingen) och
nästan 150 patienter kommer från utanför regionen.
Genomgången av de vanligaste diagnoserna (sorterade efter fallande
ordning) på Angereds jourmottagning presenteras nedan.
Tabell 56. Diagnos
1. Sjukdomar i luftvägarna
2. Infektionssjukdomar
3. Sjukdomar i örat
4. Hudsjukdomar
5. Sjukdomar i leder, muskler och övrig mjukvävnad
6. Symptomdiagnoser
7. Skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker
8. Sjukdomar i njurar och urinorgan
Under perioden 080219–080319 gjordes en undersökning vid
jourcentralen som syftade till att kartlägga besöksfrekvensen, vanliga
besöksorsaker samt sökmönstret. Vidare analyserades antalet patienter
som inte bedömts av läkare alternativt blivit hänvisade till andra
vårdgivare med avseende på besöksorsaken. Datainsamlingen pågick
en månad. Sammanfattningen av resultaten presenteras nedan men den
fullständiga utvärderingsrapporten finns i bilaga 3.
Resultatet av undersökningen av jourcentralen
Under studieperioden besöktes jourcentralen av 682 patienter. De flesta
kom till jourcentralen under de första timmarna av jourcentralens
öppettid. Majoriteten av patienterna (298 st) var listade vid vårdcentralen
Angered och den minsta gruppen tillhörde vårdcentralen Spinnaren.
Analysen av antalet listade patienter på samtliga vårdcentraler i nordost
påvisade inga skillnader mellan andelen listade patienter inom olika
åldersgrupper. Därför kan inte skillnaden i antalet patienter som sökte
jourcentralen förklaras med variationer i antalet listade patienter. En
möjlig förklaring skulle kunna vara att det enligt uppgift från Västtrafik i
dagsläget saknas en direkt kollektivtrafiksförbindelse mellan de
områdena som tillhör vårdcentralen Spinnaren och Angereds centrum.
En annan förklaring kan vara otillräcklig information till patienter listade
vid vårdcentralen Spinnaren. Ett annat intressant faktum i
sammanhanget var att en studie på barnakutmottagningen vid DSBUS
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också visade att många patienter som sökte sig till
barnakutmottagningen var listade vid Angereds vårdcentral.
De flesta patienter sökte jourcentralen på grund av feber, hosta,
öronsymtom och smärta. Samma mönster fanns hos 132 patienter som
ej fick någon tid till läkare. Dessvärre var svarsfrekvensen låg vad gällde
åtgärder för patienter som inte fick någon läkartid.
Ytterligare ett faktum som förtjänar uppmärksamhet är tolkassistans.
Endast 10 procent av alla patienter behövde tolkassistans i samband
med sitt läkarbesök. Dels kan det bero på att de patienter som kom med
barn eller släktingar klarade sig utan extern tolkhjälp dels kan det bero
på att patienter med språksvårigheter hade avstått från akutbesök.
Frågan bör undersökas vidare med avseende på patienternas
medicinska säkerhet och integritet när barn eller släktingar fungerar som
tolkar. Det är också viktigt att ta reda på hur ofta patienter med
språksvårigheter undviker att söka vård, vilken kompetens tolkar behöver
ha för sitt uppdrag samt hur läkarbesök påverkas tidsmässigt vid behov
av tolkassistans.
Undersökning på barnakutmottagning Drottning Silvias Barn- och
ungdomssjukhus (DSBUS)
Under perioden 080402 - 080414 gjordes undersökningen på
barnakutmottagningen DSBUS. Samtliga patienter från Nordost fick
besvara ett frågeformulär med hjälp av akutmottagningens
sjuksköterskor. Syftet var att kartlägga sökmönstret på akutmottagningen
timme för timme samt kartlägga besökorsaken/diagnos, behov av
tolkassistans med mera. Den fullständiga utvärderingsrapporten finns i
bilaga3.
Sammanfattning
Under perioden 080402-080414 besökte 174 patienter från Nordost
barnakutmottagningen på DSBUS. 59 procent av dessa patienter var
barn mellan 0-2 år medan 41 procent var patienter mellan 2-15 år.
Analysen av redovisade besöksorsaker visade att patienterna i
åldersgruppen 0-2 år kom till akutmottagningen på grund av infektioner,
andnöd, diarré/kräkningar medan äldre barn sökte primärt för buksmärta,
smärta, sårskador och övriga besvär.
Majoriteten var patienter listade vid vårdcentralen i Angered och
vårdcentralen Spinnaren. Det var omöjligt att analysera antalet listade
patienter för samtliga åldersgrupper då barn över 7 år ingick i gruppen
7-44 år enligt Hälso- och sjukvårdskansliets åldersindelning inom ramen
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för det gällande ersättningssystemet. Analysen för två grupper 0-2 år och
3-6 år visade dock inga stora skillnader i antalet listade patienter vid de
olika vårdcentralerna i Nordost.
Analysen av sökmönstret timme för timme visade att söktrycket var störst
mellan kl. 10:00-12:00, 13:00-14:00 samt mellan 16:00-18:00 det vill
säga under tiden då vårdcentralerna var öppna och efter kl. 17.00 då det
fanns möjlighet att vända sig till jourcentralen i Angered. Trots det valde
86 procent av samtliga patienter att söka direkt på barnsjukhusets
akutmottagning. Resultatet bör tolkas med försiktighet eftersom vissa
besöksorsaker som till exempel andnöd kunde vara av mer akut karaktär
än andra. Därför skulle det vara intressant att komplettera den här
studien med en studie av mottagningsverksamhet på barn- och
ungdomsmottagningar, möjligheter att få tid vid akuta fall med mera.
Frågan om behovet av tolkassistans fanns även här. Resultatet visade
att endast 12 patienter (7 procent) behövde tolkassistans i samband med
sitt besök på akutmottagningen. Bland de språk som fanns angivna i
frågeformuläret fanns följande: kroatiska, arabiska, kurdiska, bosniska,
spanska, kantonesiska, somaliska.
Resultaten av de två ovanbeskrivna undersökningarna visade att
behovet av tolkassistans inte var lika omfattande som initialt
uppskattades. Vid olika intervjutillfällen framförde respondenterna
synpunkter på läkarbesök med tolk som uppgavs ta längre tid och vara
mer krävande. Samtidigt sades ersättningen för läkarbesök i dagens
ersättningssystem var otillräcklig. Statistiken från Hälso- och
sjukvårdkansliet visar också att behovet av tolkassistans inte var så stort.
Tabell 57. Tolkassistans
Vårdcentral Totalt antal
besök
Jan-juli 2008
Angered
7 679
Lärjedalen 8 633
Spinnaren 19 117

Antal besök med
tolk
Jan-juli 2008
1 099
1 265
1 308

Andel besök med
tolk
14 %
15 %
7%

Det är inte säkert att dessa siffror återspeglar språksvårigheterna hos
befolkningen i Nordost. Som nämndes ovan kan det bero på att barn
eller släktingar fungerar som tolkar, vilket ofta gör situationen svårare
eftersom de inte behärskar medicinsk terminologi och kan inte beskriva
symptomen på rätt sätt vilket förlänger läkarbesök och försämrar
kvaliteten på läkarbesök.
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Mångbesökare på akutmottagningar Sahlgrenska Östra Sjukhuset
(SU ÖS) samt Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus
(DSBUS)
Respondenterna från respektive akutmottagning uppmärksammade
problemet med ”mångbesökare”. Uppskattningsvis handlar det om
10-12 procent som kan söka akuten mellan 6-30 gånger per år. Vad
gäller Östra sjukhusets akutmottagning handlar det om cirka 1000
patienter per år. Problemet med mångbesökare är på inget sätt unikt
stadens akutmottagningar utan förekommer i andra delar av landet och
olika modeller har prövats för att åstadkomma en fungerande lösning.
En arbetsmodell under benämningen Mångbesökarmodellen infördes i
Kalmar under 2006. Utgångspunkten i den modellen är att det inte finns
några besvärliga patienter - bara patienter med besvärliga symptom.
Därför är det viktigt att bjuda in och välkomna patienterna till diskussion
om deras symptom.
En mångbesökare har ofta en kombination av följande faktorer: en
socialt, fysiskt och psykiskt utsatt situation, generellt missnöje med
vården, flera sjukdomar, hög ålder, många mediciner. En sådan patient
är både i behov av och uppskattar en helhetslösning.
Modellen bygger på ett multidisciplinärt team som består av en
psykiatriker på halvtid, en akutsköterska på halvtid, en apotekare cirka
20-25 procent, en arbetsterapeut cirka 20-25 procent samt tillgång till
geriatrisk kompetens vid behov.
Respektive teammedlems uppgift
 Psykiatriker: screening och bedömning (depression, somatisering,
ångest med mera)
 Sjuksköterska: omvårdnadsintervjuer och bedömning samt
samordnande funktion
 Apotekare: utför evaluering av befintliga läkemedel enligt
patientsamtal och dokumentation
 Arbetsterapeut: (paramedicinsk evaluering) med speciell tonvikt på
patientens livssituation
 Geriatrisk kompetens och konsultation vid förekommande fall
Arbetsmodellen innebär att patienten under ett dygn genomgår enskilda
bedömningar och intervjuer av teamets olika medlemmar. Det
faktaunderlag som framkommer sammanställs i en journaldokumentation
som därefter diskuteras med berörda parter, exempelvis primärvården
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för framtida vårdplanering. Arbetet med den samlade bedömningen och
förslag till åtgärder är en av teamets viktigaste uppgifter för att kunna nå
ett lyckat individuellt resultat.
Som framgår av materialet som presenteras i det här kapitlet finns det
fler områden som kan studeras vidare för att effektivisera
omhändertagandet av patienter och ge bättre vård.
Förslag på fortsatt arbete
 Att kartlägga och analysera vidare behovet av tolkassistans vid
läkarbesök.
 Att genomföra en mer detaljerad kartläggning av patientgruppen
”mångbesökare” med avseende på ålder, diagnosgrupper, med
mera samt vilka möjliga åtgärder som finns att tillgå.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING MEDICINMOTTAGNING
Medicinmottagningen startades i september 2008. Bakgrunden till
beslutet om mottagningens etablering var att dödligheten i hjärt- och
kärlsjukdomar, KOL, lungcancer och alkoholrelaterad dödlighet var högre
i Nordost i jämförelse med regionen och riket. Vidare uppvisade
befolkningen fler riskfaktorer för dessa sjukdomar jämfört med de andra
stadsdelarna i Göteborg.
Visionen för mottagningen är att bedriva en högkvalitativ kardiovaskulär
och lungmedicinsk specialistvård med mycket god tillgänglighet för
medborgarna i nordöstra Göteborg. Vården skall i förekommande fall
grundas på vårdprogram och nationella/regionala riktlinjer.
Verksamheten skall verka enligt närsjukvårdsprincipen och skall
tillgodose merparten av de behov gällande kardiovaskulär sjukdom,
diabetes samt lungsjukdom som finns i Nordost. Medicinmottagningen
förväntas leda samverkan med andra aktörer av betydelse för hälso- och
sjukvård gällande dessa sjukdomsgrupper. Mottagningen deltar också i
det initiala arbetet med att skapa ett centrum för forskning och utveckling
i ett mångkulturellt samhälle.
Verksamheten beräknas expandera ytterligare under 2009 och
konsolideras under slutet av året. Ett viktigt tillskott är de röntgenresurser
som beräknas tillkomma i början av 2009 och som skall serva samtliga
enheter på Angereds Närsjukhus.
Målen för medicinmottagningen har tre olika perspektiv:
medborgarperspektivet, verksamhetsperspektivet samt
medarbetarperspektivet.
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Tabell 58. Medborgarperspektivet
Mål
Strategiskt
 Att förbättra hälsan för hjärt- kärl -diabetes och
mål
lungsjuka patienter i nordöstra Göteborg samt bidra
till ökad trygghet för medborgarna
Mätbara
 Det standardiserade europeiska mätinstrument EQ5D
mål
som mäter rörlighet, möjlighet att klara sig själv,
vanliga aktiviteter, smärta/obehag, samt
oro/depression. Slutligen skattar man själv sin
uppfattning om vilket hälsoläge man befinner sig i
(VAS mellan 0 och 100). Målet under 2009 är att 75
procent av patienterna skall fylla i detta
livskvalitetsformulär.
 Vid två tillfällen under året genomförs intervjuer av
några slumpvis utvalda medborgare i nordost för att
avläsa faktorer såsom trygghet kopplad till sjukvård.
 Uppföljning 6 och 12 månader efter att medborgare
genomgått rökavvänjning vid ANS. Målet är minst 50
procent rökfria efter 6 månader och minst 25 procent
rökfria efter 12 månader.
Aktiviteter för att nå det strategiska målet:
 Förbättrad tillgänglighet till vård - genom att erbjuda högkvalitativ
specialistbedömning och specialistvård i närsjukhusmiljö.
 Gott bemötande - ett ledord för Angereds Närsjukhus och för
verksamhetsområdet medicin som fortlöpande arbetar med
erfarenheter och önskemål gällande bemötande från personalen.
 Hälsofrämjande - verksamhetsområdet är en naturlig del av
projektet ”Rökfri Zon Nordost” genom deltagande i spirometri
screening och rökavvänjning.
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Tabell 59. Verksamhetsperspektivet
Mål
Strategiskt
 Genom nytänkande bidra till att förbättra dagens
mål
sjukvård för hjärt-, kärl, diabetes- och lungsjuka
patienter i nordöstra Göteborg.
Mätbara
 Andel patienter med hjärtsvikt där man genomfört
mål
UCG i samband med diagnos > 75 %.
 Andel patienter med KOL där man genomfört
spirometri i samband med diagnos >95 %.
 Andel rökande patienter med KOL som erbjudits
rökavvänjning i samband med konsultation på ANS
>95%.
 Andel av patienter med diagnos KOL som registreras
i kvalitetsregistret RiksKOL > 80 %.
 Andels av patienter med diabetes mellitus som
registreras i kvalitetsregistret NDR > 80 %.
 Verksamheten ska delta aktivt i minst ett
samarbetsprojekt inom FoU området.
 Verksamheten ska delta aktivt i minst ett IT projekt
eller läkemedelsstudie eller samverkan med annan
industriell aktör under året.
Aktiviteter för att nå det strategiska målet:
 Processorienterad vård - olika vårdprocesser kommer att bedrivas
inom verksamhetsområdet Medicin. Till dessa kommer olika
resultatmått att knytas för att kontinuerligt kunna bedriva ett
förbättringsarbete. Arbetet kommer att knytas till befintliga
kvalitetsregister där även Angereds Närsjukhus from 1/1 2009 är
huvudman för det nationella KOL-registret - RiksKOL.
 Forskning och utveckling (FoU) - Det har etablerats kontakter med
områdesledningen för primärvården Nordost samt FoU-ansvarig för
primärvården i Göteborg. Dessutom planeras att studera
”Rökavvänjning ur ett mångkulturellt perspektiv”. Under året
kommer ytterligare kontakter att tas med bland annat Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin för att diskutera
framtida samarbetsprojekt.

70

Tabell 60. Medarbetarperspektivet
Mål
Strategiskt
 Verksamhetsområdet Medicin ska såsom en del av
mål
Angereds närsjukhus också arbeta för en lustfylld och
dynamisk arbetsmiljö
Mätbara
 Medarbetarnas uppfattning avseende förutsättningar
mål
att utföra sitt arbete på bästa sätt och utan påtaglig
stress, arbetet ryms inom planerad arbetstid.
 Antal sjukskrivningar.
Aktiviteter för att nå det strategiska målet:
 Värdegrund och medarbetarsamtal
Medicinmottagningen arbetar med att ta fram en gemensam
värdegrund. Dessutom kommer regelbundna medarbetarsamtal att
genomföras för återkoppling.
 Hälsofrämjande arbetsplats
Verksamhetsområdet deltar i de gemensamma initiativ som
anordnas av Angereds Närsjukhus med systematiska sociala
aktiviteter och de möjligheter som ges till fysisk aktivitet i anslutning
till arbetstidens slut. Rökavvänjning för medarbetarna ses som en
viktig del i detta arbete.
Övrigt av strategisk betydelse för planperioden 2010-11
 En förstärkning av såväl läkare- som sjuksköterskebemanningen
from 2010. Det kan dock finnas fördelar med att inte ha full
personalstyrka under den uppbyggnadsfas som verksamheten
kommer att befinna sig i under 2009. En utökad personalstyrka är
något som måste tas med i den strategiska planeringen.
 Diskussioner pågår med Sahlgrenska Universitetssjukhuset
angående vissa verksamheter där man skulle kunna tänka sig att
delar eller hela verksamheter skulle kunna flyttas ut till Angereds
närsjukhus. Detta kan för verksamhetsområdet Medicins
vidkommande innebära att utöver ovanstående utökning av
personalstyrkan kan ytterligare krav tillkomma.
 Under året kommer initiativ att tas för att undersöka möjligheter till
att kunna förändra den tuberkulosvård som ges av Sahlgrenska
Universitetssjukhuset idag. En diskussion har inletts med
inblandade parter. En stor del av patientgruppen kommer från
nordöstra Göteborg. Det kan finnas ett mervärde i att lägga denna
vård närmare bostaden
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Neurologopedi
Den neurologopediska mottagningen öppnades enligt plan i oktober
2007. Förberedelsefasen tog en månad. Logopederna har aktivt arbetat
med information genom kontakter med de berörda vårdcentralerna och
äldreboenden i området och genom utskick av informationsmaterial.
Arbetssättet är standardiserat för att i möjligaste mån underlätta
utvärderingen av behandlingsresultat.
Det finns tydliga kriterier för utvärdering av resultatet efter
12 behandlingar för att planera vidarerehabilitering och bedöma
nyremitterade patienter. Verksamheten omfattar även
anhörigutbildningar, kontakter med andra neurologopediska enheter,
kompetensutveckling och fortbildning för mottagningens personal.
Diagram 8. Prestationer för okt. 2007 - nov. 2008
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Enligt statistiken har 953 patientbesök genomförts
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Diagram 9. Besök fördelade mellan hälso- sjukvårdsnämnderna
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Det kan noteras att det största antalet besök gjordes av patienter från
HSN 12.
En välfungerande mottagning med bred verksamhet har etablerats på
mycket kort tid. Enligt personalen finns följande problemområden som
mottagningen aktivt jobbar med:
 Svagt intresse för bedömning och hantering av
sväljningssvårigheter på äldreboenden och inom hemtjänsten Planer finns på ett gemensamt projekt runt sväljningssvårigheter
på äldreboenden.
 Långa restider - Fortfarande stort problem som försvåras av att
sjukresor inte alltid fungerar på önskvärt sätt. Patienter lämnas ofta
långt före bokad tid och hämtas långt efter avslutad session, vilket
ger mycket långa dagar. Det motsatta problemet finns också - att
sjuktransporter kommer alldeles för sent eller ibland alldeles för
tidigt för att hämta.
 Få afasipatienter med annat modersmål - endast 9 procent av
afasipatienterna bedöms med hjälp av tolk. Behovet kan vara
mycket större men afasi är svårupptäckt bland icke svenskt talande
patienter.
 Arbetsbelastningen har varit hög under hösten 2008, i synnerhet
under november-december. Följaktligen har väntetiderna blivit
längre (det dröjer nu upp till två månader innan patienter kan få en
logopedisk bedömning). Detta försämrar kvaliteten för de patienter
som kommer direkt från sjukhus och som fått logopedträning där.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING SMÄRTCENTRUM
Smärtcentrum öppnades den 7 maj år 2008 i enlighet med
prioriteringsplanen. Smärtcentrum var högt prioriterat då
smärtproblematiken är stor bland befolkningen i Nordost. Enligt
resultaten från den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor
2007” är andelen kvinnor respektive män som står på receptbelagda
smärtstillande medel mycket högre i Nordostjämfört med regionen och
riket.
Visionen och verksamhetsidén är att tillhandahålla en högklassig
smärtsjukvård för alla typer av smärttillstånd i Nordost samt närområdet.
Sedan starten har Smärtcentrum tagit emot remisser som berör patienter
med olika typer av långvariga smärttillstånd och neuropatiska
smärttillstånd. Smärtcentrum har redan etablerat ett samarbete med
primärvårdsrehab och skapat ett multidisciplinärt bedömningsteam för
behandling av patienter med långvarig smärta. Kontakt har tagits med
aktörer inom hemsjukvården för att etablera ett samarbete inom vården
av cancerpatienter.
Under mars 2009 börjar en psykiater med mycket erfarenhet av arbete
med smärtpatienter. Vidare pågår arbetet med att anställa ytterligare en
smärtsköterska.
Målen för smärtmottagningen har tre olika perspektiv:
medborgarperspektivet, verksamhetsperspektivet samt
medarbetarperspektivet.
Tabell 61. Medborgarperspektivet
Mål
Strategiskt
 Att förbättra omhändertagande av patienter med olika
mål
typer av smärttillstånd, framförallt långvariga
smärttillstånd i ett mångkulturellt område.
 Att bidra till kompetensutveckling bland
yrkeskategorier som arbetar med smärta
Mätbara
 Att minska sjukskrivningstalen i Nordost
mål
 Att minska konsumtionen av smärtstillande mediciner
i Nordost

74

Aktiviteter för att nå det strategiska målet:
 Att etablera och utöka samarbetet med primärvårdsrehab,
Hälsoteket och socialtjänsten för att främja fysisk aktivitet och
smärtpreventivt arbete
 Att bygga en modern smärtrehabilitering
 Att arbeta preventivt med flyktingar för att förebygga utvecklingen
av långvariga oklara smärttillstånd
 Att erbjuda under 2009 omedelbar telefonrådgivning inom
ANS-direkt
 Att starta en smärtskola som arbetar enligt KBT principer (Kognitiv
beteendeterapi/modifiering)
Tabell 62. Verksamhetsperspektiv
Mål
Strategiskt
 Att uppfylla kriterier för multidisciplinärt smärtcentrum
mål
på universitetsklinik
Mätbara
 Att tillgänglighet per telefon skall vara god och 90
mål
procent av patientsamtal skall tas emot i realtid
 Att väntetider skall hållas till ett minimum och
vårdgarantin upprätthållas
 Att 75 procent av processade patienter skall vara
nöjda eller mycket nöjda med omhändertagandet
 Att 80 procent av remittenter skall vara nöjda eller
mycket nöjda med bemötande, handläggning,
uppföljning och remissvar
 Att 70 procent av patienter som erbjuds behandling
på Smärtcentrumet skall uppleva en förhöjd
livskvalitet (mätbar med livskvalitetsformulär)

Aktiviteter för att nå det strategiska målet:
 Forskning och utveckling som är framförallt inriktad mot klinisk
forskning i mångkulturellt samhälle.
 Samverkan med strategiska samarbetspartners till exempel
primärvård, primärvårdsrehab, socialtjänst, hälsoteket och
hemsjukvård/palliativa team. Kontakt tagen med studierektorsorganisationen för ST läkare i Västra Götalandsregionen för att
bygga upp specialistutbildning samt möjliggöra AT och STtjänstgöring vid Angered Närsjukhus.
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 Processorienterad vård
 Utformningen av verksamheten möjliggör mätning av arbetet på ett
tydligt sätt. Ett led i detta är att smärtcentrum är med i nationella
smärtregistret. Arbetet med enkätbaserad informationsbas med
benämningen SF 36 har påbörjats och utvidgas i samarbete med
primärvårdsrehab och nationella smärtregistret. Processutveckling
av teamarbete sker enligt STRUT (modell för medicinsk utredning)
och anpassas till internationell standard för funktionsklassificering.
Tabell 63. Medarbetarperspektivet
Mål
Strategiskt
 Att löneskillnader mellan män och kvinnor skall
mål
minska.
 Att smärtcentrumet skall erbjuda en stimulerande och
lärande arbetsmiljö, som utvecklas i kontinuerligt
diskussion med alla medarbetare
Aktiviteter för att nå det strategiska målet:
 Alla anställda skall ha tillgång till kompetensutveckling och
individuell utvecklingsplan
 Alla anställda skall få nödvändig handledning och utbildning för att
upprätthålla och successivt höja sin kompetens.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING BARN- OCH
UNGDOMSSPECIALISTCENTRUM
Barn - och ungdomsspecialistcentrum (BUSC) öppnades i oktober 2008
och är tänkt att fungera som en medicinsk och psykiatrisk
öppenvårdsmottagning anpassad efter de behov som finns hos barn och
ungdomar i Nordost.
Enligt verksamhetsansvarig finns resurser för att knyta kontakter med
kommunen, vårdcentralerna, förskolor, skolor samt gymnasieskolor. En
del arbete skall ägnas åt förebyggande insatser. Samtidigt planeras
samverkan med stadsdelarna vad gäller funktionshindrade barn för att
förbättra kontinuiteten samt skapa trygga och goda uppväxtvillkor. Första
steget i den riktningen var ett möte med representanter för respektive
stadsdel för att diskutera och planera framtidens samarbete. Antalet
funktionshindrade barn i Nordost samt problem och åtgärder som kan
effektivisera insatser kring dessa barn presenteras nedan.
Tabell 64. Funktionshindrade eller barn med särskilda behov
Stadsdelar Antalet barn Antalet barn
som bor i särskilda boenden
Bergsjön
32
2
Gunnared 48
3
Kortedala 5
Lärjedalen 81
6
Källa: SDF, Nordost

Dessa barn behöver följande insatser för särskilt stöd och service (enligt
LSS-lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) efter
individuell bedömning:
 rådgivning och annat personligt stöd(utförs av Habiliteringen).
 biträde av personlig assistent
 ledsagarservice
 kontaktperson
 avlösarservice i hemmet
 korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 korttidstillsyn för skolungdom
 boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller
ungdomar
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För barnen på barnboende kan följande hjälpmedel vara aktuella:





Kommunikationshjälpmedel
Tidshjälpmedel
Bildstöd
Aktivitetsschema

Hjälpmedel kan vara individuellt utformade i barnets rum men även
utformade för flera i gemensamma utrymmen. Alla hjälpmedel prövas
och ges efter individuella behov. Trots att det finns ett stort utbud av
hjälpinsatser och hjälpmedel för funktionshindrade barn finns en del
problem och behov.
Således upplever personalen på Kvarnabäcken - Lärjedalens
gruppbostad för personer med svår autismproblematik samt
utvecklingsstörning eller andra psykiska störningar- brist på samlad
kompetens för barn med neuropsykiatriska och intellektuella
funktionsnedsättningar samt att avståndet till vårdenheten inom
omsorgspsykiatri i Mölndal som för långt.
Det finns i dagsläget ett behov av att snabbare komma i kontakt med
specialistsjukvården för barn (och även unga vuxna samt vuxna) som
har neuropsykiatrisk diagnos, med eller utan utvecklingsstörning, eller
psykiska/sociala svårigheter, och som befinner sig i en "akut"
livssituation.
Förslag på framtida samarbete med Angereds Närsjukhus från
stadsdelsnämnderna:
 Möjligheter att få hjälp med snabbare utredning samt stöd i
vardagsfrågor gällande handledning i metoder och förhållningssätt
 Stöd till anhöriga i akut situation,
 Tillgång till läkare vid behov
 Möjlighet att direkt kunna ta kontakt med Angereds Närsjukhus,
utan remiss, för ovanstående målgrupper
 Att få tillgång till Angereds Närsjukhus tvärprofessionella kunskap:
läkare, kuratorer, sjukgymnaster, psykologer och så vidare
 Resultatet av samarbetet kan användas som forskningsunderlag
och det kan skapas forskningsarenor för Angereds Närsjukhus i
framtiden. .
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Barnhälsoindex
Sverige har en lång tradition av officiell demografisk statistik. Mätningar
av välfärden har utvecklats till relativt kompletta system. Trots det är
uppgifter om barnens välfärd begränsade och det återstår ännu mycket
att göra på området. Rädda Barnens initiativ att försöka skapa ett
barnhälsoindex med vilket man värderar och följer barnens situation i
Sverige nu och framåt har kommit vid rätt tillfälle. I sin rapport
”Indikatorer för barnens hälsa i Sverige” har Lennart Köhler beskrivit
viktiga indikatorer som måste beaktas i ett sådant barnhälsoindex:
 Indikatorn skall spegla förhållanden av betydelse för barnens hälsa
på kort och på lång sikt. De främsta bestämningsfaktorerna för
dessa kända, påverkbara problem är socialt mindre gynnande
förhållanden, tobaksbruk, bristande immunitet, bristande amning
samt ett flertal olika faktorer beträffande psykisk ohälsa och
skador.
 Indikatorn skall vara flexibel och kunna ändras alltefter
 Indikatorn skall vara tillgänglig gällande datakällor.
 De vetenskapliga krav och kvalitativa kriterier måste vara uppfyllda.
Under det gångna året har kontakter med Nordiska Hälsohögskolan
etablerats och ett vidare samarbete med utarbetning av
barnhälsoindexet i Nordost planeras. Det finns även en
överenskommelse med Folktandvården om att inkludera tandhälsan i
barnhälsoindexet.
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Sammanfattning - Förslag på fortsatt arbete:
 Att fortsätta arbeta med kunskapsutveckling om sambandet mellan
socioekonomiska faktorer och sjukdomspanoramat
 Att kartlägga och analysera möjligheter för samverkan med andra
intressenter gällande insatser för unga arbetslösa vuxna
 Att kartlägga och analysera vidare behovet av tolkassistans vid
läkarbesök
 Att genomföra en mer detaljerad kartläggning av patientgruppen
”mångbesökare” med avseende på ålder, diagnosgrupper och
möjliga åtgärder
 Att utvidga informationskampanjen för att bättre informera
befolkningen i andra stadsdelar
 Att analysera resultatet av projektgruppens arbete för att planera
följande aktiviteter:
- inspirationsdagar i syfte att fortsatt öka kunnandet kring
transnationell hälso- och sjukvård
- bildning av referensgrupper
- dialog med befolkningen
- att skapa kunskapsbank med kulturellt betingade
föreställningar om och förväntningar på vården som kan
användas för samtliga aktörer som arbetar inom sjukvården i
mångkulturella områden
 Att analysera vilka ytterligare möjligheter som finns inom projektet
”Rökfri Zon Nordost” för att minska antalet rökande blivande
mödrar samt spädbarnsföräldrar.
 Att skapa ett forum för olika hälsoaktörer samt representanter för
det lokala samhället för att anpassa arbetssättet efter olika
målgrupper med olika behov samt effektivisera hälsofrämjande
insatser.
 Att utarbeta ett arbetssätt för samverkan mellan barn- och
ungdomsspecialistcentrum och stadsdelarna i Nordost vad gäller
funktionshindrade barn.
 Att planera insatser för elever som har koncentrationssvårigheter,
beteendeavvikelser med mera.
 Att skriva en projektplan för studier av barnhälsan i Nordost för att
kartlägga befintliga behov och komma med förslag på
hälsofrämjande metoder och strategier.
 Utarbetning av metoder och instrument som personalen på
Angereds Närsjukhus kan använda i sitt arbete med att främja
barnhälsa
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SAMMANFATTANDE ANALYS
Den fördjupade kunskap som tillförts genom medborgardialog och 2 års
verksamhet i området har förstärkt den ursprungliga analysen.
Hittillsvarande fokusområden har varit:
• Hjärta/kärl
• Lungmedicin
• Allmän internmedicin
• Smärtmedicin
• Öppenvårdspsykiatri
• Barn- och ungdomsmedicin och psykiatri
Dessa satsningar har visat sig vara väl valda i förhållande till behoven i
området. Två saker som lyftes upp i den första behovsanalysen
framträder ännu klarare 2009, nämligen det förebyggande arbetet och
bemötandefrågor.
Arbetet med ”Rökfri Zon Nordost” och kartläggningen av folkhälsoarbetet
i föreliggande upplaga av behovsanalysen pekar på behovet av att dels
fortsätta utveckla en mycket bred samverkan i det förebyggande arbetet
dels behovet av att fokusera resurserna. Jämsides med att konsolidera
de vunna effekterna av det intensifierade tobakspreventiva arbetet träder
behovet av att satsa på hälsofrämjande insatser för barn och unga fram
som ett framtida satsningsområde.
Integrerandet av det förebyggande arbetet i behandlingsarbetet som vi
har påbörjat, bl a genom utbildning i motiverande samtal till samtliga
medarbetare, är en av de delar som Angereds Närsjukhus kan bifoga till
den helhet som en bred samverkan utgör.
Medborgardialogen har gjort det övertydligt hur viktigt det är att utveckla
formerna för hur vi möter/bemöter befolkningen. Hur vi beter oss i
telefon, hur våra hemsidor är upplagda, hur väntrummen är designade,
hur våra skyltar är utformade och naturligtvis hur mötet mellan
behandlare och patient ser ut, allt detta är avgörande för om, när och var
befolkningen skall söka vård. Bemötande utgör alltså en viktig
styrmekanism i vården.
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BILAGOR
BILAGA 1
Mellanliggande mål
Arbete med förbättrad
tillgänglighet
Kvalitet
(samtliga mottagningar har
resultatmått
samt kvalitetskriterier, som
utvärderas med jämna
mellanrum)
Samverkan
(bygga upp samverkan med
intressenter i området)
FoU utveckling

Slutliga mål
Vårdens tillgänglighet
1. Tillgänglighet är 100 %, kontakt
samma dag, som patienten söker
2. Vårdgarantin är uppfylld till 100 %
3. Halvering av antalet sökande från
Nordost till SU och Axessakuten
4. 50 % av alla akuta besök sker inom
Angereds Närsjukhus
Förbättrad folkhälsa och minskning av
riskfaktorer
1. Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar
har minskat med 25 %.
2. Andelen rökare har minskat med
7 %, särskilt för blivande föräldrar
3. Andelen ungdomar under 20 år som
inte röker är 90 %
Tillfredställelse med systemet
1. Nöjda patienter
2. ”Nöjd medarbetare” - index: minst 4
på en femgradig skala.
3. Personalen avspeglar
befolkningens sammansättning i
nordost
4. Vårdkedjor samt samarbetet mellan
olika myndigheter fungerar optimalt.
FoU
Forskningsprojekt kopplade till
Angereds Närsjukhus har initierats
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BILAGA 2
Tabell. Föräldrastöd
Aktivitet
Lärjedalen ”Vägledande samspel”. Syftet är att stödja föräldrar i
samspelet med deras barn så att en positiv utveckling hos
barnet blir möjlig. Föräldrar, förskole- och skolpersonal
enskilt eller i grupp får stöd och vägledning vad gäller
samspel med barn.
Bergsjön

I projektet ”Föräldrakraft” erbjuds 3-6-12 åringar och deras
föräldrar en föräldracirkel. Förskolepersonal utbildas för att
vidareutveckla sitt arbete för att stärka föräldrarnas roll inom
förskolan.
Gunnared Det har påbörjats ett arbete med att inspirera och stimulera
Öppna förskolor och barnavårdcentralen för att arbeta med
strukturerat föräldrastöd. Hälsoteket arbetar med
föräldragrupper med gym för mor/barn och babyrytmik. På
Hälsoteket finns även sjukgymnast som arbetar med
barngrupper med övervikt och/ eller motoriska svårigheter.
 Familjecentral
I Bergsjön samverkar familjecentralen Stjärnan med MVC, BVC,
socialtjänsten och öppen förskola utifrån ett helhetsperspektiv på
familjernas levnadsvillkor, erbjuder lättillgängligt föräldrastöd och en
mötesplats där sociala nätverk stärks runt familjen.
I Kortedala under 2007 startades en familjeförskola som samverkar
med BVC, förskolan, barn-ungdom och socialkontoret. Den riktar sig
mot familjer som är i behov av stöd.
 Hälsoäventyret - Hälsofrämjande förskola och skola
Hälsoäventyret arbetar utifrån en framgångsrik pedagogisk modell
(upplevelsebaserad inlärning) i hälsofrågor för barn och ungdomar.
Verksamheten har som mål att ge barn och ungdomar kunskap om
kropp och själ, levnadsvanor, relationer, värderingar och attityder i ett
spännande ”Hälsoäventyr” som utgör ett komplement till förskolornas
och skolornas ordinarie hälsoundervisning.
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Hälsoäventyret Björnen finns på familjecentralen Stjärnan i Bergsjön.
På Björnen finns program för de små barnen som heter ”Från tallrik till
pottan” och ”Åke och hans vänner”.
I augusti invigdes Hälsoäventyret Zebran gemensamt för Lärjedalen
och Gunnared som arbetar med programmen ”Åke och hans vänner”,
”Digestiva” och ”Tobaksprogrammet”.
Hälsoäventyret har också etablerats i Kortedala. Målgruppen är
samtliga elever i årskurs fem.
 Livskunskap i skolan
Ämnet Livskunskap har utvecklats för att hantera värdegrunds- och
livsstilsfrågorna på ett strukturerat och genomtänkt sätt inom skolan.
Syftet med ämnet är att ge eleverna en helhetssyn av vad som är bra
för hälsan samt vikten av att ta ett eget ansvar. Ett strukturerat
hälsofrämjande arbete med livsstilsfrågor är ett sätt att förebygga
psykisk ohälsa och mobbning.
Förskolorna i Gunnared har i samarbete med dietister och
sjuksköterskor etablerat en verksamhet för att främja goda kost- och
motionsvanor hos barnen. Planen kommer att följas upp 2008.
I stadsdelarna Bergum och Hammarkullen inom Lärjedalen genomförs
en hälsovecka varje år i både förskolor och skolor. Syftet är att
inspirera och informera om ”friskfaktorer” i livsstilen.
2006 fick skolcaféet på nya Lövgärdesskolan i Gunnared pris som
bästa elevcafé. Lövgärdesskolan har behållit den sunda kvalitén på
sitt elevcafé och har även beslutat att det inte är tillåtet att äta godis
och tugga tuggummi inom skolans område.
 Partnerskap - Barnkonventionen
Gunnared ingår i partnerskap med 11 kommuner runt om i Sverige,
Socialdepartementet och Barnombudsmannen för att stärka
genomförandet av barnkonventionen. Partnerskapet kommer att
fortsätta ytterligare i tre år från och med 2008.
 Hälsa för unga i Gunnareds grundskolor (HUGG)
Gruppen har bildats för att stärka arbetet kring barnens hälsa i
Gunnared. I gruppen ingår folktandvården, primärvården, elevhälsan
och planeringsledaren för folkhälsoarbete.
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 RUN – Projektet (Rörlig Ungdom Nu) i Nordost
RUN är ett treårigt projekt som finansieras av HSN 12 och genomförs
av Gunnilse IS. Syftet med projektet är att förebygga fetma och
uppmuntra till en aktivare livsstil. Projektet är verksamt i ett antal
skolor i Nordost i årskurs 4.
 Nätverket de Glömda barnen
Med ”de glömda barnen” menas de barn som växer upp i familjer där
någon av föräldrarna är frånvarande i sin föräldraroll på grund av till
exempel missbruk, familjevåld, fängelsevistelse eller sjukdom. I
nätverket ingår stadsdelförvaltningen, kyrkan och ett antal frivilliga
organisationer. Syftet med nätverket är att sprida kunskap och
samordna de insatser som görs för att barn skall få stöd och hjälp.
 Hedersprojekt
Projektet är ett dialogprojekt mot hedersrelaterat tvång ”makt, kultur
och sexualitet” och riktar sig mot gymnasieskolans elever.
 Barn övervikt och bra tandhälsa
Projektet Jämnvikt är en insats inom primärvården i Nordöstra
Göteborg bestående av en dietist från Angereds vårdcentral samt en
distriktssköterska från vårdcentralen Spinnaren. Jämnvikt har
utvecklat metoder för att minska andelen överviktiga barn bland annat
genom att personal och föräldrar inom MVC, BVC, förskolor och
skolor får kompetensutveckling kring hälsosam kost och fysisk
aktivitet. Livsmedelsrekommendationer finns översatta till olika språk.
Projektet är numera permanent.
Lärjedalens förskolor arbetar aktivt för att minska
sockerkonsumtionen. Inga godis, kakor och glass på barnens
födelsedagar är tillåtna. Alla söta krämer och sötade produkter är
borttagna.
 Folktandvården
För att minska karies hos barnen i Kortedala, Bergsjön, Hjällbo och
Angered har Folktand-vården förstärkt förebyggande insatser genom
”Småbarnsprojektet” som vänder sig till alla tvååringar i samband med
föräldrautbildning på BVC. Syftet är att sprida information och med
hjälp av en enkel undersökning identifiera barn i behov av riktade
insatser. Tandvårdsbussen har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att
nå de barn som uteblir från undersökningar. En tandhygienist från
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Folktandvården i Bergsjön arbetar en dag per vecka med att besöka
alla förskoleklasser
 ”Mål i mun”
”Mål i mun” är ett nystartat projekt inom VGR i samverkan mellan
primärvården och folktandvården för att utveckla
primärvårdens/folktandvårdens uppgift i ett övergripande
folkhälsoarbete för goda kostvanor. Detta görs för att hindra
utvecklingen av fetma och karies bland barn och ungdomar.
Målet är att utveckla och förstärka ett gemensamt salutogent synsätt
hos medarbetarna för att skapa ett gemensamt hälsobudskap om
livsstilens betydelse för friskt liv samt friska tänder. Utveckling av
hälsofrämjande och motiverande metodik för att erbjuda alla familjer
med förskolebarn kostinformation.
För att hitta nya effektiva arbetsmodeller har flera pilotförsök startas. I
varje pilotförsök ingår en BVC mottagning och en tandvårdsklinik i
samverkan. I Gunnared arbetar MVC, BVC, folktandvården och en
dietist från vårdcentralen med grupper av blivande förstföderskor och
pappor på MVC. Cirka 10 grupper per år planeras med fokus på stöd i
föräldrarollen. Kosten kommer att behandlas i ett brett perspektiv,
även praktisk matlagning planeras ingå.
 Ungdomssatsning för främjande av sexuell hälsa
Ungdomssatsningen för att främja sexuell hälsa i Bergsjön, Gunnared,
Kortedala, Lärjedalen kallas ”6 & preventionsprojektet”. Det är ett
samverkansprojekt som syftar till att minska förekomsten av sexuellt
överförbara sjukdomar och förebygga sexuellt riskbeteende hos
ungdomar, flickor och pojkar i åldern 12-20 år. Samverkansprojektet
fortsätter under 2008.
 Sesamhuset
Stadsdelsnämnden Gunnared är huvudman för Sesamhuset som är
ett statligt finansierat projekt. Sesamhuset har hela Göteborg som sitt
upptagningsområde. Sesamhuset sprider information om HIV/Aids
och andra sexuellt överförbara sjukdomar riktad till invandrargrupper.
Prioriterade grupper är invandrare från Afrika och Asien på grund av
att HIV/Aids är omfattande i dessa världsdelar och det finns många
invandrare från dessa länder i Göteborg. Verksamheten samarbetar
med en lång rad frivilliga organisationer, föreningar och kommunala
verksamheter. Sesamhuset utbildar representanter för olika
invandrarföreningar, jämt fördelat mellan män och kvinnor, till
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hälsoinformatörer för att dessa i sin tur skall kunna fungera som
”hälsocoacher” i sina respektive föreningar.
 Alkohol och drogförebyggande arbete
För Göteborg finns en central samordnare som organisatoriskt tillhör
Sociala resursförvaltningen. Sedan årsskiftet 2006 -2007 finns inga
samordnare för alkohol- och drogförebyggande arbetet inom
stadsdelarna. I Gunnared ingår ansvaret för dessa frågor i uppdraget
för folkhälsa.
 FaR
Västra Götalandsregionen antog riktlinjer under 2003 för utveckling
och genomförande av Fysisk aktivitet på recept (FaR) som innebär att
patienter skall kunna ordineras fysisk aktivitet på recept som alternativ
eller komplement till läkemedel och annan behandling samt i
preventivt syfte. Målet är att den enskilde skall öka sin fysiska aktivitet
och behålla sin aktivitetsnivå efter ordinationsperioden.
I Nordöstra Göteborg finns samordnarfunktioner inom områdena
Gunnared/Lärjedalen, Kortedala/Bergsjön med uppgiften att utveckla
och samordna FaR verksamheten inom respektive område. Vid varje
vårdcentral finns dessutom en så kallad FaR – lots/hälsoinspiratör för
att hålla samman FaR verksamheten lokalt.
 Friskvården
I Bergsjön och Kortedala genomförs satsningar i syfte att förbättra
folkhälsan i form av rökavväjningskurser, alkoholprevention och
friskvård sam vänder sig till boende och personal med syfte att
inspirera till egna initiativ för att förbättra sin hälsa.
 Sätt Nordost i Rörelse
Sätt Nordost i Rörelse är ett samarbete mellan Idrotts – och
Föreningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna Gunnared och
Lärjedalen i syfte att främja hälsan i norra Angered. Varje år delas ut
en broschyr till samtliga hushåll där ett stort utbud av fysiska
aktiviteter för 400 kr per termin presenteras.
 Stegräknartävling i Gunnared
Under 2007 genomfördes en stegräknartävling för personalen.
 Hälsoteket i Angered
Under 2005 startade Hälsoteket i Angered som en samverkan mellan
SDN i Lärjedalen och SDN Gunnared samt HSN 12. Målet är att
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skapa möjligheter för människor att ta ett större eget ansvar för sin
hälsa och göra hälsosamma val. Vid Hälsoteket arbetar tre
hälsoinformatörer varav en med samordningsuppdrag. Inom
Hälsoteket finns ”Må – bra skolan” samt Värkstaden. Man har bland
annat genomfört föreläsningar och temakvällar om kost, motion,
trygghetsseminarier för äldre, kurser om brand i samarbete med
Räddningstjänsten.
 Gemensamt Hälsotek i Bergsjön och Kortedala
Bergsjön och Kortedala driver ett gemensamt hälsotek som är
bemannat med hälsoinformatörer från 2008.
 Hälsotorget på apoteket i Kortedala
Hälsotorget är bemannat med personal inom hälso- och
läkemedelsområdet och det finns möjligheter att själv kolla blodtryck,
mäta längd och vikt, räkna ut BMI (Body Mass Index) samt testa sina
levnadsvanor i kunddatorn.
 Kvinnokonferens och manskonferens
Stadsdelen Hammarkullen inom Lärjedalen anordnar återkommande
kvinno- och manskonferenser varje år och vänder sig till alla boende
och verksamma i stadsdelen. Syftet är att öka livskunskapen och
därmed förbättra den psykosociala hälsan.
 Våld mot kvinnor i nära relationer
Gunnared har en uppdaterad handlingsplan rörande åtgärder och
insatser när det gäller våld mot kvinnor i nära relationer. I Lärjedalen
antogs hösten 2006 en Kvinnofridspolicy.
Förvaltningen i Bergsjön har beviljats utvecklingsmedel för att i
samarbete med föreningen Kvinnocenter utveckla sitt arbete runt
våldutsatta kvinnor och barn.
 Trygghet i stadsdelen
I tabell 35 nedan beskrivs aktiviteter som syftar till att alla boende
skall trivas, känna trygghet och må bra i sitt bostadsområde.
 Vision Angered
”Vision Angered” omfattar stadsdelarna Lärjedalen och Gunnared och
är ett gemensamt arbete med en särskilt tillsatt samordnare med
övergripande målet att Angered skall vara en integrerad del av
Göteborg. Förutom det övergripande målet att öka antalet invånare
och arbetsplatser fram till 2020 finns följande mål:
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- Stadsdelen där barnen lämnar skolan med uppnådda kunskapsmål
lika med genomsnittet för Göteborg
- Trygga stadsdelar - tryggast i Göteborgs stad
- Stadsdelar fyllda med ansvarstagande i form av större delaktighet
och mer aktivt föreningsliv än genomsnittet för Göteborg
- Folkhälsa som genomsnittet för Göteborg
 De äldres hälsa
I tabellen nedan presenteras aktiviteter inom respektive stadsdelar.
Tabell De äldres hälsa
Stadsdel
Aktivitet
Bergsjön Träffpunkten
Gunnared Träffpunkten
Utbildning för att förebygga halk- och fallolyckor
Kortedala ----Lärjedalen Rehabutbildning för personal inom äldreomsorgen
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BILAGA 3
Under perioden 080219-080319 kom sammanlagt 682 patienter till
jourcentralen. Frågeformuläret fylldes i av patienter och i vissa fall
saknades det svar på enstaka frågor i frågeformuläret. Svarsfrekvensen
var således varierande och följaktligen redovisas antalet respondenter
för respektive fråga separat. Första frågan gällde datumet för besöket
och andra frågan ankomsttiden. Syftet var att kartlägga sökmönstret på
jourcentralen timme för timme lördag-söndag (mellan kl. 10 och 15) och
måndag-fredag mellan kl.19 och 21. Jourcentralen stängde kl. 22.00.
Diagram 1:3
Sökmönster på lördag-söndag
90
80

Antalet besök

70
60
50
40
30
20
10
0
09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

Tid

Diagram 2:3
Sökmönster måndag - fredag
350

Antalet besök

300
250
200
150
100
50
0
18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

Som framgår av
diagram 1:3 och
2:3 ökade söktrycket under de första timmarna då jourcentralen hade
Tid
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öppet för att därefter successivt minska. Trycket var som lägst under
sista timmen före stängning.
Fråga 3.
Fråga 3 gällde patientens kön men resultatet visade sig vara ointressant
för undersökningen och redovisas inte här.
Fråga 4
Jag har valt att dela in patienterna i åldersgrupper motsvarande
åldersgruppsindelningen i det aktuella ersättningssystemet. Totalt
angavs åldern i 678 av 682 frågeformulär.
Diagram 3:3
Åldersfördelning

Antalet besök

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0-2 år

3-6 år

7 -44 år

45 - 64 år 65 - 79 år

80 - år

Åldersgrupp

Som framgår av diagrammet ovan tillhörde 395 (58 procent) patienter
åldersgruppen 7-44 år, 111 (16 procent) patienter åldersgruppen 45-64
år, 99 (15 procent) patienter tillhörde gruppen 3-6 år samt 37 (5 procent)
patienter var mellan 0-2 år och 4 patienter var äldre än 80 år.
Fråga 5. Besöksorsaker
Frågan besvarades i 640 formulär av 682.

Diagram 4:3
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Besöksorsak/symptom

Antalet besök

140
120
100
80
60
40
20
Övriga

Receptförnyelse

Hudproblem

Yrsel

Sårskada

Smärta i knä

Ont i brösten

Diarre

Smärta

Buksmärta

UVI

Ryggvärk

Utslag

Huvudvärk

Öroninflam

Feber

Ont i halsen

Förkylning

Feber + hosta

0

Besöksorsak/symptom

Analysen av besöksorsaker/symptom visade att 115 (8 procent) av
patienterna hade sökt jourcentralen på grund av feber och hosta, 70
(11 procent) patienter på grund av förkylning, 50 (8 procent) hade feber
och 66 (10 procent) hade öroninflammation. Mer detaljerade resultatet av
analysen presenteras i tabell 1:2 på nästa sida.
Tabell 1:3
Feber + hosta
Förkylning
Feber
Ont i halsen
Öroninflam
Utslag
Huvudvärk
UVI
Ryggvärk
Smärta
Buksmärta
Diarre
Smärta i knä
Ont i brösten
Yrsel
Sårskada
Hudproblem
Receptförnyelse
Övriga
Totalt

115
70
50
66
60
54
24
29
16
36
26
9
9
11
9
10
5
6
35
640
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Fråga 6. Vid vilken vårdcentral är patienten listad?
Frågan var besvarad i 670 av 682 frågeformulär.
Diagram 5:3
Vårdcentral
350

Antalet besök

300
250
200
150
100
50
0
Angered

Lärledalen

Lövgärdet

Spinnaren

Annan

Vårdcentral

Som framgår av diagram 5:3 var 298 (44 procent) patienter listade vid
Angereds vårdcentral, 153 (23 procent) vid vårdcentralen Lärjedalen, 87
(13 procent) vid vårdcentralen Lövgärdet och 66 patienter tillhörde
Spinnaren. Samma antal patienter, det vill säga 66 personer kom från
andra vårdcentraler utanför nordost.
Tabell 2:3
Angered
Lärjedalen
Lövgärdet
Spinnaren
Annan

298
153
87
66
66

Det fanns en markant skillnad mellan antalet patienter listade vid olika
vårdcentraler i nordost. Därför har jag analyserat antalet listade patienter
för samtliga vårdcentraler i nordost. Nedan presenteras resultatet.
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Tabell 3:3 Vårdcentralen Angered
Ålder
Antal listade Andel av listade
0-2 år
807
5%
3-6 år
965
6%
7-44 år 9 292
57 %
45-64 år 3 766
23 %
65-79 år 1 120
7%
> 79 år 281
2%
Summa 16 231
Källa : HSK

Tabell 4:3. Vårdcentralen Lärjedalen
Ålder
Antal listade Andel av listade
0-2 år
984
5%
3-6 år
1 271
7%
7-44 år 11 079
59 %
45-64 år 3 810
20 %
65-79 år 1 325
7%
> 79 år 351
2%
Summa 18 730
Källa: HSK

Tabell 5:3. Vårdcentralen Lövgärdet
Ålder
Antal listade Andel av listade
0-2 år
434
4%
3-6 år
563
5%
7-44 år 5 944
56 %
45-64 år 2 659
25 %
65-79 år 793
7%
> 79 år 214
2%
Summa 10 607
Källa: HSK

Tabell 6:3. Vårdcentralen Spinnaren
Ålder
Antal listade Andel av listade
0-2 år
1 758
4%
3-6 år
1 937
5%
7-44 år 24 473
57 %
45-64 år 8 954
21 %
65-79 år 3 947
9%
> 79 år 1 903
4%
Summa 42 972
Källa: HSK
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Som framgår av tabell 3-6:2 var andelen av listade patienter densamma.
Den största gruppen utgjordes av patienter mellan 7 och 44 år och låg på
56-59 procent.
Vidare var det intressant att undersöka behovet av tolkassistans,
eftersom det hade betydelse för tidsåtgången för läkarbesök.
Fråga 7. Finns det behov av tolkassistans?
Resultatet baseras på svar från 652 av 682 frågeformulär.
Diagram 6:3
Tolkassistans
700

Antalet besök

600
500
400
300
200
100
0
Ja

Nej

Svaret

Resultatet visade att endast en minoritet av alla patienter, 62 personer
(10 procent), behövde tolkassistans medan 590 (90 procent) inte hade
något behov av tolkassistans i samband med sitt besök på jourcentralen.
Bland de patienter som behövde tolkhjälp var följande språkgrupper
representerade: arabiska, bosniska, somaliska, kantonesiska, kurdiska,
ryska och kroatiska.
Fråga 8. Har patienten fått tid till läkare på jourcentralen?
Frågan besvarades av 629 patienter av totalt 682. Som framgår av
frågeformuläret fick 132 patienter ingen tid till läkare på jourcentralen.
Åldersfördelningen för den här gruppen presenteras i diagrammet nedan.
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Diagram 7:3
Åldersfördelning
80

Antalet besök

70
60
50
40
30
20
10
0
0-2år

3-6 år

7-44 år

45-64 år

65-79 år

80 - år

Åldersgrupper

Den största gruppen 70 (53 %) patienter som inte fick någon tid till läkare
tillhörde gruppen mellan 7- 44 år, följda av patienter mellan 45-64 år, 27
(21 %) personer. Åldersfördelningen bland samtliga patienter
presenteras nedan.
Tabell 7:3
0-2år
3-6 år
7-44 år
45-64 år
65-79 år
80 - år

13
14
70
27
8
0

Besöksorsaker/symptom hos bortprioriterade patienter analyserades
också för att få en bild av vilka åkommor/symtom som tilldelades lägre
prioritet.
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Diagram 8:3

Övriga

Receptförnyelse

Ont brösten

Yrsel

UVI

Sårskada

Smärta i knä

Buksmärta

Smärta

Ryggvärk

Utslag

Huvudvärk

Öroninflam

Ont i halsen

Förkylning

Feber + hosta

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Feber

Antalet besök

Besöksorsak/symptom

Besöksorsak/symptom

Som framgår av diagram 8:3 var besöksorsakspanoramat samma som
hos de patienter som fick tid på jourcentralen och ingen särskild
symtomgrupp utmärkte sig.
Tabell 8:3
Feber
Feber + hosta
Förkylning
Ont i halsen
Öroninflam.
Huvudvärk
Utslag
Ryggvärk
Smärta
Buksmärta
Smärta i knä
Sårskada
UVI
Yrsel
Bröstsmärta
Receptförnyelse
Övriga

19
9
12
12
7
4
5
7
9
9
5
6
6
2
2
1
14
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Del 2 i den här frågan gällde vilken annan åtgärd som vidtogs för
patienter som inte fått tid för läkarbesök. Det fanns följande alternativ:
patienten fick tid till distriktsläkare
patienten fick rådet att själv boka tid på sin vårdcentral
patienten hänvisades till akutmottagningen
patienten fick rådgivning
patienten skickades hem
annat _________________________
Det var få patienter som besvarade den här delen av fråga 8. Det kan
konstateras att två patienter med bröstsmärta, fyra med urinvägsinfektion
samt några patienter med feber hänvisades till akutmottagningen medan
andra rekommenderades att boka tid på sin vårdcentral eller skickades
hem. Resultatet bör dock tolkas med försiktighet på grund av den låga
svarsfrekvensen.
Undersökningen på DSBUS 080402 – 080414 (174 patienter)
Under perioden 080402-080414 besökte 174 patienter från nordost
akutmottagningen på DSBUS. Samtliga patienter från nordost fick
besvara ett frågeformulär med hjälp av akutmottagningens
sjuksköterskor. Första frågan gällde datumet för besöket och andra
frågan ankomsttiden. Syftet var att kartlägga sökmönstret på
akutmottagningen timme för timme.
Fråga 2. Ankomsttid. Sökmönster på barnakutmottagningen.
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Diagram 9:3
Sökmönster på barnakutmottagningen

Antalet patienter

25
20
15
10
5

23-24

22-23

21-22

20-21

19-20

18-19

17-18

16-17

15-16

14-15

13-14

12-13

11-12

10-11

09-10

08-09

07-08

06-07

05-06

04-05

03-04

02-03

01-02

00-01

0

Tid på dygnet

Som framgår av diagram 1 ökade söktrycket kraftigt mellan kl.10:0012:00 samt 13:00-14:00 för att därefter successivt minska fram till
kl.16:00 och sedan öka igen fram till kl.19:00. Trycket var som lägst på
natten. Mellan kl. 05:00 och 07:00 kom inga patienter från nordost.
Fråga 3.
Fråga 3 gällde patientens kön men resultatet visade sig vara ointressant
för undersökningen och redovisas inte här.
Fråga 4. Ålder
Frågan var besvarad i 165 av 174 ifyllda frågeformulär. Jag har valt att
presentera patienter i två åldersgrupper 0-2 år och mellan 2-15 år.
Anledningen är att barn upp till 2 år kan få akuta tider på
barnmottagningar medan äldre barn är hänvisade till vanliga
vårdcentraler. En mer detaljerad åldersfördelning finns i bilaga 1.
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Diagram 10:3
Åldersfördelning

Antalet patienter

120
100
80
60
40
20
0

0-2 år

2-15 år
Åldersgrupper

Som framgår av diagrammet ovan besökte 98 barn mellan 0 och 2 år
och 67 barn i åldrarna 2-15 år akutmottagningen under perioden 080402080414. En sammanställning av besöksorsaker/symptom som
patienterna sökte för presenteras nedan, uppgifterna redovisas för
samtliga patienter samt för respektive åldersgrupp.
Fråga 5. Besöksorsaker/symptom
Diagrammet baseras på data från 172 av 174 frågeformulär.
Diagram 11:3

Övriga

Sårskada

Utslag

Öroninfl.

Feber/hosta

Smärta

Feber

Buksmärta

Diaree/kräk.

Andnöd

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Infektion

Antalet patienter

Besöksorsak/symptom

Besökorsak/symptom

40 patienter av totalt 172, det vill säga 23 procent sökte
akutmottagningen på grund av infektioner, 21 (12 procent) på grund av
andnöd och 19 patienter (11 procent) hade kräkningar eller diarré.
Ytterligare vanliga besöksorsaker/symptom var buksmärta, feber eller
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smärta. Antalet besök i dessa grupper var jämnt fördelat och uppgick till
15 besök i varje grupp. Färre patienter kom till akutmottagningen med
feber/hosta, öroninflammation, utslag eller sårskador.
I diagram 4 presenteras besökorsaker/symptom för åldersgruppen 0-2 år
medan diagram 5 gäller barn mellan 2 och 15 år.
Diagram 12:3

Övriga

Utslag

Öroninfl.

Feber/hosta

Smärta

Feber

Buksmärta

Diaree/kräk.

Andnöd

30
25
20
15
10
5
0
Infektion

Antalet besök

Besöksorsak (0-2 år)

Besökorsak

Diagram 13:3
Besöksorsak/symptom 2 -15 år

Antalet besök

25
20
15
10
5

Övriga

Sårskada

Utslag

Öroninfl.

Feber/hosta

Smärta

Feber

Buksmärta

Diaree/kräk.

Andnöd

Infektion

0

Besökorsak/symptom

Som framgår av diagram 12-13:3 ovan kom de flesta patienter mellan
0 och 2 år till akutmottagningen på grund av infektioner, andnöd,
diarré/kräkningar medan patienterna mellan 2 och 15 år hade mer
problem med buksmärta, smärta samt övriga symtom (symtom från
urinvägar, nackstelhet, med mera).
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Fråga 6. Vid vilken vårdcentral är patienten listad?
Frågan var besvarad i 152 av 174 frågeformulär.
Diagram 14:3
Vårdcentral
70
Antal personer

60
50
40
30
20
10
0
Angered

Lärjedalen

Lövgärdet

Spinnaren

Vårdcentral

Det största antalet patienter, 64 av 152 (42 procent) var listade vid
Angereds vårdcentral. 60 patienter (40 procent) var listade vid
vårdcentralen Spinnaren, 13 (8 procent) vid Lärjedalens vårdcentral samt
15 (10 procent) vid vårdcentralen i Lövgärdet.
Antalet patienter tillhörande olika vårdcentraler i nordost skiljde sig
markant. Därför har jag jämfört antalet listade patienter för respektive
åldersgrupp för varje vårdcentral som finns i nordost. Resultatet
presenteras i tabell 1 nedan. Det bör noteras att åldersfördelningen finns
för åldrarna 0-2 år, 3-6 år och för gruppen 7-44 år. Följaktligen kan
antalet listade patienter endast jämföras för åldersgrupperna 0-2 år och
3-6 år.
Tabell 9:3
Vårdcentral
Ålder
0 – 2 år
3 – 6 år

Angered

Lärjedalen

Lövgärdet

Spinnaren

Antalet Andel
listade av
listade
807
5%
965
6%

Antalet Andel
listade av
listade
984
5%
1 271 7 %

Antalet Andel
listade av
listade
434
4%
563
5%

Antalet Andel
listade av
listade
1 758 4 %
1 937 5 %

Som framgår av tabellen, är skillnaderna mellan andelen listade patienter
inom respektive åldersgrupp inte så stora mellan vårdcentralerna i
nordost. Antalet besök till akutmottagningen kan således inte förklaras
med skillnader i antalet listade patienter.
102

Sökmönstret för Angereds vårdcentral och Spinnaren studerades
separat. Resultatet presenteras i Diagram 15-16:3
Diagram 15:3
Sökmönster barnakutmottagningen (Angered)
8

Antalet besök

7
6
5
4
3
2
1

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

0

Tid

Diagram 16:3
Sökmönster barnakutmottagning timme för timme
(Spinnaren)

Antalet besök

9
8
7
6
5
4
3
2
1
23-24

20-21
21-22
22-23

17-18
18-19
19-20

15-16
16-17

12-13
13-14
14-15

09-10
10-11
11-12

07-08
08-09

04-05
05-06
06-07

01-02
02-03
03-04

00-01

0

Tid

Som framgår av diagrammen fanns ingen större skillnad gällande
sökmönstret vid dessa två vårdcentraler. Det bör noteras att det största
antalet patienter kom till akutmottagningen på DSBUS under
vårdcentralernas och jourcentralens öppettider.
Fråga 7. Finns det behov av tolkassistans?
Följande data baseras på 174 frågeformulär och presenteras i Diagram
17:3
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Diagram 17:3

Antalet patienter

Tolkassistans
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Tolk

Ej tolk
Behov av tolkassistans

Endast 12 (7 procent) av patienterna behövde tolkassistans i samband
med besöket på akutmottagningen. Bland de språk som fanns angivna i
frågeformuläret fanns följande: kroatiska, arabiska, kurdiska, bosniska,
spanska, kantonesiska, somaliska.
Fråga 8. Har patienten:
- sökt akutmottagningen direkt
- inkommit på remiss från sin vårdcentral
- sökt sin vårdcentral men ej fått tid för läkarbesök
- försökt nå sin vårdcentral per telefon men ej kommit fram
Fråga 8 besvarades i 174 frågeformulär. Resultatet presenteras nedan.
Tabell 10:3
Sökt akutmottagningen direkt
Inkommer på remiss från sin vårdcentral
Sökt sin vårdcentral men ej fått tid för läkarbesök
Försökt nå sin vårdcentral per telefon men ej kommit fram
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149
15
6
4

Diagram 18:3
160

Antalet patienter

140
120
100
80
60
40
20
0
Direktsök

Remiss

Ej tid på VC

Ej tel. på VC

Sökning

Resultatet visade att 86 procent av patienterna sökte akutmottagningen
direkt, 9 procent remitterades från sina vårdcentraler, 3 procent fick inte
tid för läkarbesök och endast 2 procent försökte ringa till sin vårdcentral
men lyckades ej komma fram.
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BILAGA 4
Islamiska Förbundet i Göteborg
c/o Bachar Ghanoum
Båtmansdalsgatan 54
424 32 Angered

Irakiska Kulturhuset
Generalasgatan 2
415 05 Göteborg

Wadajir Förening
Box 35
424 21 Angered

Los Copihues
c/o Rene´ /Claudia Romero
Bondegärdet 1
424 33 Angered

Somaliska Framtidsföreningen
Box 2011
424 02 Angered

Syrianska Ortodoxa Kyrkan
Bläsebogärdet 2
424 33 Angered

Lärje AIF
Box 2054
424 02 Angered

Somaliska Solidaritetssällskapet i Utbildningscenteret Iran
Göteborg
Skolspåret 37
c/o Ahmed Sheik
424 31 Angered
Skolspåret 67
424 31 Angered

Nylöse ABK
Box 2024
424 02 Angered

Gunnilse IS
Knattens väg
424 32 Angered

Hjällbo Kyrka
Box 2038
424 02 Angered

Kultur och information Center 4
C/o Mulalic Ramiz
Skolspåret 15
424 31 Angered

Hjällbo BoendeKommitté
c/o Nabil Shakfah
Sandspåret 43
424 31 Angered

Pro- Eriksbo/Hjällbo
C/o Rune Thorin
Eriksbo Västergärde 17
424 34 Angered

Hjällbo Scoutkår
c/o M Högberg
Berghöjdsgatan 18
422 49 Hisingsbacka

BK Göta Lejon
c/o Pirjo Räisänen
Bergsgårdsgärdet 18
42432 Angered

Ishtar föreningen i
Angered
Nineve Assyriska kvinnoförening
Skolspåret 37
424 31 Angered

Silav kulturcentrum
C/o Askey Salem
Skolspåret 27
424 31 Angered

Kulturföreningen MOSAIK
c/o V.Barraza
Bergsgårsgärdet 43
424 32Angered

Bosnisk Kulturförening Behar
Skolspåret 37
424 31 Angered

Eriksbo Kooperativa
Förening
Eriksbo Västergärde 2
424 34 Angered

Angereds Hembygdsgille
C/o Lennart Henriksson
Paradisvägen 3
433 31 Partille

Eko-föreningen
C/o Ahmad Chaban
Sandspåret 5 lgh1036
424 31 Angered

Afrikas Horn Föräldrar
Box 2127
424 02 Angered

Bosnia Express
c/o Jugo Sanda
Eriksbo Östergärde 40
424 34 Angered

Hyresgästföreningen Hjällbo
Lillgata
C/o llic
Hjällbo Lillgatan 9
424 33 Angered
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Al-Salam
Box 2126
424 02 Angered

Caritas Frivilligcentral
C/o Gun Holmertz
Fjällkåpan 6
424 49 Angered

Internationella Muslimska
kvinnocenter
Fatuma Gundojdu
Box 11 346
404 27 Göteborg

Arabiska Bokstavs Center
Skolspåret 43
424 31 Angered

CDC INTI Basket
Bergsgårdsgärdet 69
424 32 Angered

Österns Gamla Kyrka
C/o Firas Barota
Hjällbo lillg 8
424 33 Angered

AKAD föreningen
c/o Faris Al-Zwain
Skolspåret 35 Läg.482
424 31 Angered

Finngötar
Box 2059
424 02 Angered

Iranska Kulturforskningens Center
Box 21 25
424 02 Angered

Hjällbo Socialdem förening
C/o Inga-Lill Börjesson
Hammarkulletorget 24
424 37 Angered

Syrianska Kulturhuset
Bläsebogärdet 2
424 33 Angered

Al Noor föreningen
Storås industrigata 6
424 69 Angered

Bosnjakiskaförening”SEVDAH”
C/o Satic Rashid
Bergsgårdsgärdet 54
424 32 Angered

Hjällbo IF
c/o Vehid Degirmendzic
Hjällbo Lillgatan 8
424 33 Angered

Kristna Alliansförsamlingen
Skolspåret 35
424 31 Angered

BOSS
C/o Olevic
Sandspåret 49
424 31 Angered

Irakiska kvinnoföreningen i Gbg
Generalsgatan 2
415 05 Göteborg

Midnimo IF
Box 2008
424 02 Angered

Alissas Vänner
C/o Örcel
Sandspåret 5
424 31 Angered

Mångkulturella Ungdomscentret
C/o M Adan
Hammarkulletorget 57
424 37 Angered

PRO
C/o Gurli Nordin
Fotbollsvägen 12
424 33 Angered
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BILAGA 5
Definitioner
Folkmängd
Källa: SCB, Befolkningsstatistik
Befolkningsregistret (RTB) är en kopia av skattemyndigheternas
personregister som förnyas successivt med förändringsrapporter om
födelser, dödsfall, flyttningar, giftermål, skilsmässor och
medborgarskapsbyten.
Flyttningar efter ålder
Källa: SCB, Befolkningsstatistik
Endast flyttningar över kommun- respektive länsgräns räknas.
Barnfamiljer efter antal barn
Källa: SCB, Befolkningsstatistik
Både gifta/sammanboende och ensamstående föräldrar räknas. Barnen
skall vara högst 17 år.
Befolkningen efter utbildningsnivå
Källa: SCB, Utbildningsregister
Registret innehåller uppgifter om avslutade utbildningar i det reguljära
utbildningssystemet.
Familjer med låga inkomster. Andel (%) familjer med låga inkomster
Källa: SCB, inkomst- och taxeringsregistret
Andel ( % ) familjer med en disponibel inkomst (per konsumtionsenhet)
under 60 procent av medianinkomsten. Familjetyper: ensamstående
utan respektive med hemmavarande barn under 18 år, övriga familjer
med hemmavarande barn, pensionärsfamiljer med minst en person över
64 år samt familjer där minst en person har sjuk- eller aktivitetsersättning
( före 2003 förtidspension eller sjukbidrag).
Andel hög/låginkomsttagare efter kön
Källa: SCB, inkomst- och taxeringsregistret
Höginkomstgränsen definieras som den sammanräknade inkomst över
vilken 20 procent av alla inkomsttagare i riket ligger. Låginkomstgränsen
r den sammanräknade inkomst under vilken 20 procent av alla
inkomsttagare i riket ligger. Inkomstgränserna varierar mellan olika år.
De angivna gränserna gäller åldersgruppen 20 – 64 år och
nollinkomstagarna ingår i beräkningen.
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Arbetssökande 31 oktober 2008
Källa: SCB, Arbetssökandestatistik
Invånare 30 september 2007, SCB befolkningsstatistik
Statistiken över arbetssökande framställs från ett register som förs av
AMS. Uppgifterna hämtas kontinuerligt från de registerkort som
arbetsförmedlingarna upprättar för varje arbetssökande.
Självmord efter kön
Antal döda/100 000 (medelbefolkning, 15 + år ). Standardiserade tal.
Källa: Socialstyrelsen. Dödsorsakregistret.
Gäller säkra suicider X60 – X84 enl. ICD – 10. siffrorna avser antal döda
per 100 000 invånare (medelbefolkningen) 15 år och äldre. 5 –
årsmedelvärden.
Anmälda brott
Antal per 100 000 invånare (medelbefolkningen)
Källa: Brottsförebyggande rådet
Totalt anmälda brott samt våldsbrott per 100 000 invånare
(medelfolkmängden). Brott under resor och brott utomlands har ej kunnat
registreras och utgår därför ej på kommunnivå. Dessa uppgifter finns
dock på läns- riksnivå. Våldsbrott innefattar Brott mot person ( 3 – 7)
kapitlet brottsbalken), Rån, grovt rån och våld mot tjänsteman.
Barnfattigdomsindex
Källa: SCB, Inkomst – och taxeringsregistret (IoT)
Andel barn 0 – 17 år med svensk eller utländsk bakgrund som finns i
ekonomiskt utsatta hushåll. Med ”ekonomiskt utsatta” menas hushåll
med låg inkomst eller socialbidrag. Med ”låg inkomst” menas lägsta
utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm, som fastställdes på 1980
– talet (med inflationsuppräkning) och en norm för boendeuppgifter. Om
inkomsterna understiger normen för dessa uppgifter definieras detta som
låg inkomst. Med socialbidrag menas att sådant erhållits minst en gång
under året. Med utländsk bakgrund menas minst en utlandsfödd förälder.
Rökande blivande mödrar
Källa: Socialstyrelsen. Medicinska födelseregistret.
Andel ( % ) av gravida vid inskrivning till mödravårdcentral under
perioden. Uppgifterna avser endast graviditeter som lett till förlossning (
ej missfall före vecka 28 samt aborter).
Rökande spädbarnsföräldrar
Barn 1- 4 veckor, födda 2005, procent
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Källa: Socialstyrelsen EpC
Procent rökande mödrar, rökande fäder samt procent där åtminstone en
person i hemmiljön röker när barnet är 1 – 4 veckor gammalt. Med
rökare menas en person som minst en gång per dag drar i sig tobaksrök
( gäller även utomhus). Bygger på frågeschema hos
barnavårdcentralerna.
Amningsfrekvens
Källa: Socialstyrelsen. EpC
Andel 8 % ) ammade vid 6 månaders ålder ( enbart eller delvis), bygger
på frågeschema vid barnavårdcentralerna. En ändring av ”enbart
ammade” har skett i enighet med WHO: s definition för barn födda from
2004, varför en strikt jämförelse med tidigare år ej möjligt.
Behöriga till gymnasieskolan efter kön vt 2006
Andel ( % ) i åk. 9, kommunal huvudman
Källa: Skolverket
För att en elev skall vara behörig till gymnasieskolan krävs minst betyget
godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och
matematik. Andelen beräknas av de elever i årskurs 9 som fått eller
skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade
betygssystemet (elever som lämnat årskurs 9 utan slutbetyg ingår
således).
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Angereds Närsjukhus
Box 63
424 22 Angered
031-332 67 00
www.angeredsnarsjukhus.se

Angereds Närsjukhus

- Vård och varsamhet nära människan -
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