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Vad är Miljöhälsa Online?

Ett digitalt verktyg för visualisering av regionala miljöhälsodata

 Hur mycket exponeras befolkningen i Stockholms län för olika miljöfaktorer?
 Hur mycket besväras befolkningen i Stockholms län av olika miljöfaktorer?
 I hur stor utsträckning har befolkningen tillgång till hälsofrämjande miljöer?
 Finns geografiska skillnader och/eller skillnader mellan olika grupper i 

exponeringsförhållanden och i miljörelaterad ohälsa?

 Ökar eller minskar miljöexponeringar och miljörelaterad ohälsa över tid?
 Ger miljöhälsoarbetet resultat?
 Vad har blivit bättre?
 Vad har försämrats?
 Hur ser utvecklingen ut i olika grupper över tid

Presentatör
Presentationsanteckningar
Finns det skillnader i rapporteringen mellan innerstads- och förortsbor?….eller mellan de som bor nära högtrafikerade vägar jämfört med de i områden med lite vägtrafik?….eller mellan de som bor i enfamiljshus jämfört med de som bor i flerfamiljsbostäder?….eller skiljer sig Stockholmarna från övriga landet?Finns det sociala skillnader (utbildning, födelseland) eller skillnader mellan kön eller ålder?



Användningsområden

• Miljömedicinsk kunskapsspridning och kunskapsstöd

• Underlag för hållbar stads- och samhällsutveckling

• Underlag för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
åtgärder

• Underlag för jämlik hälsa 



Målgrupper

Miljöhälsa online vänder sig i första hand till:

• Tjänstemän och beslutsfattare inom Stockholms län (länsstyrelsen, 

region Stockholm, länets kommuner och övriga aktörer som arbetar med 

frågor som rör samhällsplanering, miljö och hälsa. 

• Journalister, studenter och intresserad allmänhet.



Utformning och innehåll

• Miljöhälsa Online är i nuläget i huvudsak baserad på den nationella 
miljöhälsoenkäten 2015 där drygt 12 000 personer i Stockholms län deltog. 

• Planen är att Miljöhälsa online hela tiden skall förnyas och växa med nya 
undersidor efterhand som vi får tillgång till ny information och nya bättre 
funktioner. 

Användarvänlig (korta texter, tabeller, figurer och kartor)
• Vanliga källor till upplevda besvär? 
• Regler och riktvärden? 
• Andel exponerade? 
• Hälsoeffekter och besvär?
• Läsa vidare – länkar till mer information: rapporter, forskning, lagar och 

förordningar, regionalt, nationellt, internationellt



Miljöhälsa Online! 





Miljöhälsa online – vidare 
utveckling?

Prognoser över miljö och hälsa framåt i 

tiden?

Med hjälp av ett kartsystem (Geonaven 

och i samarbete med TRF)



Medarbetare
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