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Målområdena för den nationella 
folkhälsopolitiken

1.Det tidiga livets villkor

2.Kunskaper, kompetenser och utbildning

3.Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

4.Inkomster och försörjningsmöjligheter

5.Boende och närmiljö

6.Levnadsvanor

7.Kontroll, inflytande och delaktighet

8.En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
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”Strukturell kompetens”
(1) Att förstå patientens erfarenheter av sjukdom I ett sammanhang av strukturella
faktorer (osäkert boende, våldsamma bostadsområden) 

(2) Ingripa för att påverka strukturella faktorer på en övergripande nivå (arbeta med 
civilsamhället för att främja återhämtning, samverka med skolor)

(3) Utveckla

▪ förmågan att knyta band med civilsamhället

▪ ödmjukhet inför strukturella faktorer

▪ ett förhållningsätt för samverkan med ledande personer I civilsamhälle och med 
andra professioner

▪ tålamod inför den tid det tar att genomföra strukturella förändringar.  

(Hansen et.al. 2018)
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25 Indigenous Foods from Around the 

World Being Replaced by the Western 

Diet
http://www.thecultureist.com/2013/09/03/2

5-indigenous-foods-around-world-

replaced-western-diet/

http://agronigeria.com.ng/canada-invests-n500-million-on-

research-on-indigenous-vegetables-in-nigeria/

http://www.thecultureist.com/2013/09/03/25-indigenous-foods-around-world-replaced-western-diet/
http://agronigeria.com.ng/canada-invests-n500-million-on-research-on-indigenous-vegetables-in-nigeria/


Ultra-processade livsmedel (UPF)

1. Ultra-processed foods, such as soft drinks, sweet or savoury packaged snacks, 
reconstituted meat products and pre-prepared frozen dishes, are not modified foods but 
formulations made mostly or entirely from substances derived from foods and additives, 
with little if any intact Group 1 food.

2. “The overall purpose of ultra-processing is to create branded, convenient (durable, ready 
to consume), attractive (hyper-palatable) and highly profitable (low-cost ingredients) food 
products designed to displace all other food groups. Ultra-processed food products are 
usually packaged attractively and marketed intensively.”

3. “We conclude that the ever-increasing production and consumption of these products is a 
world crisis, to be confronted, checked and reversed as part of the work of the UN 
Sustainable Development Goals and its Decade of Nutrition.”

(Monteiro et.al. 2017)





GLOBAL SYNDEMIC

• Fetma: 2 miljarder människor, 4 miljoner dödsfalll 
per år.  2,8 % av GDP

• Undernäring: kostar 4-11 % av GDP i Asien och 
Afrika. Två miljarder lider av näringsbrist. 815 
miljoner är kroniskt undernärda.

• Klimatförändring : I framtiden 5-10 % av GDP. Med 
störst kostnader i fattiga länder, i en del fall över 10 %
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Önskade utfall

Ekonomisk blomstring ”prosperity”

Social jämlikhet/rättvisa

Mänsklig hälsa och välbefinnande

Ekologisk hälsa och välbefinnande. 
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Åtgärder med trippeleffekt

Minska konsumtionen av rött kött

Förändrade transporter

Riktlinjer för hållbar livsmedelskonsumtion

Minska inflytande från kommersiella intressen

Implementera Rätt till välbefinnande

Implementera konventioner om hållbar livsmedelsproduktion
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VAD KAN MAN GÖRA? Några förslag
NATIONER, SAMHÄLLEN

Minska fattigdom och ojämlikhet. Implementera Mänskliga rättigheter fullt ut. Minska inflytandet från starka 
kommersiella intressen. Ta bort subventioner på produkter som bidrar till Global Syndemic. Utöka 
samhälleliga åtgärder mot luftföroreningar och skadlig trafik. Tillhandahåll klar och begriplig info till 
konsumenter om matens påverkan på hälsa och miljö. Stöd initiativ till att mobilisera handling på lokal nivå. 
Omorientera affärsmodeller för att producera förmånliga utfall för människor, planet och ekonomi. Påskynda 
arbetet med Agenda 2030.

DET CIVILA SAMHÄLLET

Öka trycket för policys som motverkar Global Syndemic. Övervaka implementeringen av policys, stärk 
ansvarsutkrävandet. Använd utvecklingshjälp och lån för att uppmuntra dubbel-och trippelverkande aktioner.

ALLA

Tänk i termer av Global Syndemic för att fokusera på systemiska drivkrafter.  Skapa plattformar för 
samverkan.



”Never look down to test the ground 
before taking your next step; only he 
who keeps his eye fixed on the far 
horizon will find the right road” 

Dag Hammarskjöld (citerad i Holmberg 2018)



Med tillstånd av Anna Karin Quetel, LIvsmedelsverket
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