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Yttrande angående remiss 2013:5 RUFS Aktualitet 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, ska bidra till en förbättrad och 

mer jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom att ge underlag för 

evidensbaserat folkhälsoarbete. Med evidensbaserat folkhälsoarbete avses 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som baseras på forskning med 

bästa tänkbara vetenskapliga utformning.  

 

Kraven på den vetenskaplighet sätts så högt som det är praktiskt möjligt för den 

aktuella insatsen och när det gäller regionplanering och förändringar i den fysiska 

miljön, handlar det om manipulering av exponeringar som de individer som berörs i 

allmänhet inte kan påverka. Evidensbaserat folkhälsoarbete på detta område bör därför 

bedrivas med åtminstone naturliga experiment som underlag. 

 

På ett antal områden finns behov av sammanställningar av evidensen. Särskilt 

angeläget tycks det för området fysisk aktivitet. En universell bestämningsfaktor för 

hälsa är starten i livet. Till det hör bland annat en livsmiljö som främjar barnens hälsa 

och deras fysiska aktivitet, dvs. ett lämpligt habitat i dess ursprungliga bemärkelse. En 

viktig social och hälsomässig aspekt tycks vara att ge barn och unga möjlighet till fri 

rörlighet till att kunna utforska den naturliga och den byggda miljön, och att därigenom 

få fysisk aktivitet och social träning (Björklid och Nordström, 2011). En fysisk miljö 

som gör att de hälsosamma valen i vardaglivet ligger närmast till hands och kommer 

naturligt kan vara avgörande (Eriksson, 2013). Ett exempel är så kallad aktiv transport 

som ger ett värdefullt tillskott till eller fyller den rekommenderade miniminivån för 

fysisk aktivitet (Björklid, 1994, 2004). Samtidigt vet man att andelen barn som går eller 

cyklar till skolan stadigt minskar (Sjöberg et al, 2011). 

 

I processen med att revidera RUFS:en bör enligt vår bedömning en sammanställning av 

den vetenskapliga evidensen för samband mellan den fysiska miljön och fysisk aktivitet 

bland barn vara en viktig utgångspunkt. Orsakssambanden (även om många länkar i 

kedjan inte faller inom TMRs ansvarsområde) bör göras tydligare, liksom vilka 

företeelser som kan ge multiplikativa (hälso)vinster och sänka flera sjukdomsrisker 

samtidigt genom att förutsättningarna för fysisk aktivitet i vardagen underlättas.  
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Regionen står idag också inför andra problem som är relevanta för hälsan. Till exempel 

bör varningstecken till urban sprawl uppmärksammas. Fenomenet är utbrett i USA och 

kan troligen motverka hälsa och sociala kontakter. Urban sprawl utmärker sig genom 

separation av olika samhällsfunktioner (boende, arbete, skola etc.) och tycks motverka 

folkhälsa, sociala kontakter och hälsosamma val i vardagen (Frumkin et al, 2004). 

Väginfrastrukturen uppvisar brister i sin arkitektur, boendesegregationen ökar och 

blandad markanvändning (mixed land use) minskar. 

 

Även på dessa områden finns behov av sammanställning av den vetenskapliga 

evidensen för effekter på exempelvis ojämlikhet i hälsa, restider mellan bostad och 

arbete och aktiv transport. Exempelvis har hälsonyttan med mixed land use och 

småskalighet framhävts i flera undersökningar, nu senast i en amerikansk 

undersökning som pekar på att småskalighet kan öka den fysiska aktiviteten (Robert 

Wood Johnson Foundation , 2012). 

 

Ett verktyg i folkhälsoarbete utöver sammanställningar av evidens är epidemiologisk 

kartläggning och analys. En utveckling i regionen som bör studeras, bevakas och 

vidareutvecklas på detta sätt är den pågående strävan att sammankoppla cykelvägar 

över kommungränserna. I en kalkyl av Naturvårdsverket uppskattar man att en cyklist 

per år (130 timmars cykling) spar 2600 kr åt sjukvården (2005 år penningvärde, med 

kostnader för trafikskador och förorenad luft borträknade) i form av bättre hälsa 

(Naturvårdsverket, 2005). Resultatet av kalkylen skulle dessutom kunna förbättras om 

många av de passivaste invånarna mobiliserades. Konsekvenserna av korta bilresor 

förtjänar i detta sammanhang att uppmärksammas: Utsläpp av CO2 och övriga farliga 

avgaser ökar med hastighet, speciellt under första 5 kilmetrarna då motorn värms upp 

(Naturvårdsverket, 2005). 

 

Väginfrastrukturen bör kunna bevakas för aktiv transport (cykelpendling etcetera) så 

att målgrupperna som RUFS vänder sig till får redskap för att bedöma och åtgärda 

denna så att cykling framstår som det attraktiva förstahandsalternativet för fler. Därvid 

är också pendlingsavstånden mellan bostad och arbetsplats relevanta (inklusive 

möjlighet att ta med cykel på allmänna färdmedel och dylikt). Data som rör 

transporter, arbetsplatser och vägnät inklusive vägnätets arkitektur (vägtyper, 

hastighetsgränser och hastighetsdämpande åtgärder, gångfart i mixed-use områden där 

många gångtrafikanter rör sig etc.) är en domän som bör lämpa sig för bevakning, 

uppföljning och samkörning med folkhälsodata. En naturlig och lättillgänglig koppling 

till vägdatabasen bör därför möjliggöras som en del i ett (åtminstone delvis) 

digitaliserat RUFS. 

 

Grönstrukturerna (gröna kilar) skyddas, men det är möjligt att folkhälsoeffekterna är 

beroende av deras tillgänglighet och integrering i det dagliga livet, inte bara att de finns 
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tillgängliga för söndagsutflykten. Fysisk aktivitet som leder genom grönska och lugn 

trafik tycks vara ännu mer hälsofrämjande är den som bedrivs i hälsovådliga miljöer 

(dvs. farlig trafik, luft med höga partikelhalter). Det är viktigt att betona att 

grönstrukturer även måste gälla mikromiljöer. Gröna kilar som folk till vardags kan 

använda till exempel för att gena till sina arbetsplatser kan vara mer värda än om de är 

svårtillgängliga och i bästa fall bara kan används på helgerna. Även förtätning måste 

bevakas. Redskap för att följa upp detaljplaner som rör gatukonnektivitet (street 

connectivity) och cul-de-sacs bör därför tillhandahållas.  

 

Överlag bör de kommande regionplanerna kunna avpassas för kontinuerlig 

uppdatering och underlätta bevakning av de företeelser som påverkar barns fysiska 

aktivitet i vardagen inklusive fri lek och skolpendling för barns fria rörlighet, och aktiv 

transport för både barn och vuxna. RUFS bör även beakta de interaktiva verktyg som är 

under utveckling vid Transportstyrelsen där barn har möjlighet att kommentera och 

påverka utformningen av sina vardagliga trafikmiljöer: 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-

utreda/Samhallsplanering/Tatort/Barn-och-unga-i-samhallsplaneringen/  

 

För valda delar av RUFS kan elektroniska versioner diskuteras som lämpar sig för 

kontinuerlig uppdatering med hänsyn till snabba förändringar i omvärlden. För våra 

syften kan RUFS 2010 användas och få genomslag i vårt arbete om exempelvis data ur 

folkhälsoenkäten kan matchas mot livsmiljöer. Utifrån folkhälsoenkäten används data 

som har relevans för vardagsrörligheten vilken i sin tur är en nyckelfaktor för 

bibehållen hälsa. 
 
 
Cecilia Magnusson  
Verksamhetschef 
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 
  

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Tatort/Barn-och-unga-i-samhallsplaneringen/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Tatort/Barn-och-unga-i-samhallsplaneringen/
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