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• Tillhör Region Stockholm (fd SLL) 

sedan 2012

• Ca 60 anställda, fem enheter

• Chef: Theo Bodin

 En kunskapsorganisation som arbetar för god hälsa, hälsosam miljö och 

goda arbetsförhållanden för befolkningen i Stockholms län

Om Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)



o Leds av Antonios Georgelis, 14 tillsvidareanställda, 9 tidsbegränsade/deltidsanställda

o Miljömedicinskt samhällsstöd i Stockholms län

o Kartläggning av risker och exponeringar i omgivningsmiljön

o Identifiera och förebygga ohälsa av olika miljöfaktorer

o Luftföroreningar, buller, grönstruktur, klimat, inomhusmiljö, kemikalier, miljötobaksrök, UV-ljus 

och riskfaktorer för allergier

o Kunskapsspridning, myndighetsstöd

o Forskning, hälsoriskbedömning och undervisning i nära samarbete med Institutet för 

miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet (KI)

Om den miljömedicinska enheten



Miljöhälsorapportering Stockholms län

 Bygger på Folkhälsomyndighetens Miljöhälsoenkäter (vart 4:e år)

 Vilka miljöfaktorer påverkar hälsa och livskvalitet hos befolkningen i 

Stockholms län?

 Finns det skillnader i rapporteringen
 Gentemot övriga Sverige?

 Sett över tid? Ökning/minskning?

 Mellan olika geografiska områden (kommuner, förort/innerstan etc.)?

 Beroende på socioekonomiska faktorer (inkomst, utbildning, födelseland)

 Kön och ålder?

 …med mera!



Miljöhälsa Online

-Ett digitalt verktyg för visualisering av regionala 

miljöhälsodata

• Komplement till den regionala miljöhälsorapporten

• Åskådliggöra och tillgängliggöra miljöhälsodata

• Samla och sprida aktuell kunskap

• Göra miljömedicinska frågor mer synliga



Bakgrund
EEA-rapport: “There are pronounced regional differences in social vulnerability and 
exposure to environmental health hazards across Europe”

• Ökat intresse för hälsopåverkan från multipla miljöexponeringar 
– Luftföroreningar, trafikbuller och värmeböljor ökar risken för IHD

• Ökad spatial socioekonomisk segregation i växande städer
– Fördelning av urbana miljöexponeringar i olika grupper i befolkningen? 

• Ökade socioekonomiska skillnader i hälsa (och andra resurser)
– Missgynnade/sårbara grupper?

• Stockholms expansion ger behov av ny infrastruktur och bebyggelse
– Behov av att inkludera belastningar för miljö och hälsa och invånarnas sårbarhet 

i samhällsplaneringen



• Region Stockholm saknar ett länsgemensamt verktyg för spatiala och temporala 
analyser av olika miljöfaktorers förekomst och fördelning

• Projektet kommer att samla och tillgängliggöra geografisk information om halter 
eller nivåer av olika miljöföroreningar 

• Möjliggöra kopplingar till både populationsdata samt miljö- och folkhälsodata i 
Stockholms län

Miljöhälsa på karta ska bli ett 
verktyg som ska kunna användas för 

att generera viktigt kunskaps- och 
beslutsunderlag för 

samhällsplanering och bidra till en 
hållbar regional utveckling



• Att bygga upp ett digitalt verktyg/övervakningssystem som kartlägger och 
visualiserar exponering för olika hälsoskadliga miljöfaktorer i relation till 
sociodemografi och hälsa i befolkningen
– Genom att kombinera exponeringsdata för olika hälsoskadliga miljöfaktorer med 

populationsdata, socioekonomi och förekomst av besvär och olika hälsoutfall skapas ett 
kraftfullt verktyg för spatiala och temporala analyser

Syfte



Förankring i Region Stockholms Folkhälsopolicy



Länsgemensam struktur för uppföljning av Folkhälsan
• Miljöhälsa på karta är en del av ett större uppdrag initierat av Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen (HSF)
• Syfte: Skapa en länsgemensam struktur för uppföljning av folkhälsan i Region 

Stockholm
• Genomförs tillsammans med Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES)

• EN INGÅNG till all folkhälsodata
• Folkhälsoguiden www.folkhalsoguiden.se
• Deskriptiva verktyg (Folkhälsokollen, Miljöhälsa Online)
• Analytiskt verktyg (Miljöhälsa på karta)
• Information och kunskapsstöd

http://www.folkhalsoguiden.se/


Hur ska projektet genomföras i praktiken?

• Inventera och samla in grundläggande exponeringsdata

• Samarbete/avtal med datahållare/leverantörer
– Luftföroreningar (PM10, PM2,5, NO2 …)

– Trafikbuller (väg-, spår- flyg-)

– Grönstruktur (NDVI, marktäckedata)

– Temperatur/heat islands?

– Förorenade områden?

– Trångboddhet…?

• Samarbete med Institutet för Miljömedicin vid KI, ”IMM Exposome database”

– Främst kring data och metoder för exponeringsbedömning



• Inventera och samla in övriga data

• Populationsdata (SCB) 100m x 100m
– Kön, ålder, socioekonomi (ind. /DeSo?)

• Markanvändningsdata
– Byggnader, ex. bostäder, skolor/förskolor mm

– Infrastruktur

– Parker, naturområden

• Besvärsdata från MHE
– Ex. besvär av dålig luftkvalitet, buller mm

• Hälsodata, register

• Yrkesdata



• Inventera tekniska lösningar
– Hur ska data tillgängliggöras? I vilket format och i vilken utsträckning?

– Vi behöver behålla kontroll över data men öppna upp för användare att utnyttja 
informationen

Interaktiv plattform för 
avnämare/användare/beställare

Intern databas för datahantering 
och spatiala analyser

Kartor, 
applikationer mm.

R, Stata, QGIS?
CAMM:s hemsida/MHO, 

GeoNavet?



Vad ska verktyget innehålla?
• Visualiseringsförslag

• Exponeringskartor – halter/nivåer av respektive miljöfaktor
– Följa trender över tid, identifiera utsatta områden

• ”Miljöindex” – områden som belastas av multipla miljöexponeringar
– Identifiera mark som är olämplig för bostadsbebyggelse, skolor/förskolor osv.

• Exponering + populationsdata
– Skatta medelexponeringen i befolkningen

– Skatta antal (andel) i befolkningen som utsätts för hälsoskadliga föroreningsnivåer

• Exponering + populationsdata + sociodemografiska data
– Skatta antal (andel) exponerade stratifierat på ålder, kön, etnicitet, utbildning, inkomst… 



• Visualiseringsförslag forts.
• Exponering + byggnadsinformation

– Identifiera exponerade skolor, förskolor, ålderdomshem

• Exponering + hälsodata (ex. hjärt-kärlsjuklighet, luftvägssjukdom mm)
– Identifiera sårbara grupper

• Exponering + besvärsförekomst (ex. miljöhälsoenkäten)
– Skatta exponering-responskurvor, ex. trafikbuller och andel mycket störda/sömnstörda

– Kan användas för beräkna/skatta andel störda i framtidsscenarion

• …Med mera!!



Geografisk upplösning?

• Bör vara relevant för det som studeras!

• Kommun

• Stadsdel

• ”Basområden”

• ”RegSo” (n=524)

• ”DeSo” (n=1287)

• Raster (ex. 100m x 100m)



Exempel!

• Grönska – Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
• Satellitbaserat grönyteindex, 2015, Geografiska Informationsbyrån
• Medelvärde i befolkningen https://staffan.betner.nu/div/mhpk/ndvi_mean.html

• Buller från vägtrafiken (Lden)
• Beräknat 100m x 100 m, trafikdata från 2015, SLB Analys, Nordiska modellen, IMM
• Bullerkarta https://staffan.betner.nu/div/mhpk/bullerkarta.html
• Medelvärde i befolkningen https://staffan.betner.nu/div/mhpk/rt_mean.html
• Andel som exponeras över WHO:s riktvärde (53 dB Lden) 

https://staffan.betner.nu/div/mhpk/rt_total.html

https://staffan.betner.nu/div/mhpk/ndvi_mean.html
https://staffan.betner.nu/div/mhpk/bullerkarta.html
https://staffan.betner.nu/div/mhpk/rt_mean.html
https://staffan.betner.nu/div/mhpk/rt_total.html


Nyttor?
Verksamhetsnytta
• Förbättrad nulägesbeskrivning av centrala miljöfaktorers förekomst i regionen (primärt luftföroreningar, 

trafikbuller och grönstruktur) samt möjlighet att identifiera särskilt utsatta områden, exempelvis 
områden med multipla exponeringar

• Förbättrade möjligheter att följa upp utvecklingen över tid avseende de i verktyget inkluderade 
miljöexponeringarna

• Förbättrade möjligheter att analysera socioekonomiska skillnader i befolkningens exponering för olika 
miljöfaktorer samt möjlighet att identifiera särskilt utsatta och sårbara grupper

• Förbättrade möjligheter till spatiala analyser av besvärsförekomst kopplat till olika miljöexponeringar

• Förbättrat underlag för hälsoriskbedömningar och kvantifiering av hälsopåverkan/sjukdomsbördan i 
länets befolkning

• Förbättrat underlag för samhällsekonomiska beräkningar av miljöfaktorernas hälsopåverkan och 
sjukdomsbörda i befolkningen

• Ökade möjligheter att nå ut med viktig kunskap om sambanden mellan miljö, socioekonomi och 
folkhälsa till regionens aktörer



Nyttor?
Avnämarnytta

• Ökad och mer lättillgänglig kunskap om miljöfaktorernas förekomst och fördelning i befolkningen för 
länets aktörer

• Ökad kunskap om regionala ojämlikheter i den miljörelaterade hälsan

• Förbättrade möjligheter att analysera samvariation mellan miljöfaktorer, socioekonomi och folkhälsa

• Förbättrat underlag för beslut om regionala prioriteringar och hållbar utveckling

• Förbättrat underlag för riktade preventiva åtgärder

• Minskade samhällsekonomiska kostnader för miljörelaterad ohälsa.



TACK!
Frågor? Synpunkter?

Kontakt:
Charlotta.eriksson@regionstockholm.se

mailto:Charlotta.eriksson@regionstockholm.se


Exempel: Befolkningsexponering grönstruktur (NDVI)



Exempel: Bullerkarta 100m x 100m (befolkade områden)



Exempel: Befolkningsexponering vägtrafikbuller (Lden)



Exempel: Andel exponerade över WHO:s riktvärde (53 dB Lden)
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