
HÄLSOINFORMATÖR 
- Människa till människa -  

Varje år drabbas över 60 000 personer av cancer i Sverige, men en tredjedel av 
all cancer kan förebyggas genom hälsosammare levnadsvanor.  

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har utarbetat en modell, Goda 
vanor för ett friskare liv, där vi samarbetar med kommuner för att sprida 
information om hur man som individ kan minska risken att få cancer. Vi 
använder oss av lokalt rekryterade personer som vi utbildar till 
hälsoinformatörer. De kan, tack vare sin goda lokala anknytning, nå människor 
på ett relevant och effektivt sätt. 

Vi startade i Botkyrka 2016 och vill nu få fler kommuner i Stockholms län att 
ansluta. Vi utbildar och finansierar hälsoinformatörerna och delvis en 
kontaktperson i kommunen.  Hjälp oss i vårt viktiga arbete med att minska 
risken att insjukna i cancer och att upptäcka cancer i tid! 
Det övergripande syftet med hälsoinformatörerna, med utgångspunkt från den regionala 
cancerplanen, är att minska ojämlikheter i hälsa, genom att med nya arbetssätt nå 
större grupper av medborgare. I cancerplanen framgår också att en tredjedel av all 
cancer skulle kunna undvikas genom förebyggande insatser och ändrade 
levnadsvanor – prevention. Förhoppningen är således att resultatet av 
informationsspridningen bidrar till inte bara goda levnadsvanor utan också ett ökat 
deltagande i screeningprogram och på sikt minskad cancerincidens. 

Framgångsrikt pilotprojekt har blivit modell 

Det som började 2016 som ett pilotprojekt i Botkyrka kommun blev så lyckat att vi 
har valt att befästa arbetssättet som en modell. Goda vanor för ett friskare liv kan 
användas i alla kommuner för att nå ut till alla invånare med hälsoinformation. Det är 
oerhört viktigt att öka kunskapen om kopplingen mellan goda levnadsvanor och 
cancer. Modellen används redan i flera kommuner och stadsdelar. 

Pilotprojekt certificerades som ett av Unesco LUCS kunskapspilotprojekt då det 
uppfyller kriterierna för områdena; utbildning, integration, forskning, demokrati och 
jämlikhet.  

Uppdraget som hälsoinformatör 

Hälsoinformatörerna är själva kärnan i arbetssättet. Deras uppgift är att berätta om 
vad man som individ kan göra för att minska risken att drabbas av cancer, på olika 
språk i lokala nätverk som t.ex. idrottsföreningar, kyrkor, moskéer, kvinnoföreningar 
och kulturföreningar. De når invånare där de lever och verkar. 

Informationen som ges är baserad på EU:s europeiska kodex mot cancer och 
består av forskningsbaserade åtgärder. Det innebär bland annat att man inte ska röka, 
undvika stark sol och undvika intaget av alkohol. 

 



Varför lokala hälsoinformatörer och inte någon annan? 

• De bor i och känner området väl 
• De kan informera på sitt modersmål och på svenska i närmiljö och föreningar 
• De når fram med information och skapar dialog där det annars kan vara svårt att skapa 

kontakt 
• Hälsoinformatörernas lokala tillhörighet, information på modersmål och kulturkännedom 

är avgörande för trovärdighet. 
 

Vad behöver ni som kommun göra för att starta upp arbetet med 
hälsoinformatörer? 

Kontakta RCC Stockholm Gotland för att boka ett möte. Vi kommer till er och berättar mer 
detaljerat om modellen samt hjälper till att starta upp processen.  

RCC bidrar med att: 

• Samordna/koordinera hälsoinformation i kommunen 
• Utbilda hälsoinformatörer 
• Arrangera informationsmöten för allmänheten 
• Ge ekonomisk ersättning till Hälsoinformatörer 
• Tillhandahålla aktuellt informationsmaterial 

 
Kommunen bidrar med att: 

• Utse en kontaktperson som finansieras av RCC (20%) 
• Sammanställa information om kommunens föreningar m.m. 
• Annonsera efter hälsoinformatörer i kommunen 
• Sprida information om hälsoinformatörerna i kommunen 

 
Röster om Goda vanor för ett friskare liv: 

– Samarbetet med RCC har varit så otroligt givande. Med utgångspunkt i alla människors lika 
värde och rätt till bästa möjliga hälsa och vård, har vi tillsammans med Botkyrkaborna utvecklat 
ett framgångsrikt arbetssätt utifrån olika samhällsgruppers behov och förutsättningar. 
Framgången ligger i kommunikation från medborgare till medborgare i kombination med det 
ömsesidiga samspelet mellan Botkyrkaborna, kommunen och RCC. Tillsammans bidrar vi till en 
mer jämlik och hållbar samhällsutveckling i Botkyrka säger, Hanna Lind, folkhälsostrateg, 
Botkyrka kommun. 

– Arbetet som RCC genomfört tillsammans med invånare i olika kommuner har givit ett mycket 
gott resultat och är ett koncept som kan appliceras inom fler områden i vårt landsting säger, 
Lena Sharp, tf. chef Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. 
 

 
 


