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2016-5353 ”Kost och hjärthälsa i Hälsingland – en utvecklingsplan.” 

Beviljat inom insatsområde 4. Folkhälsa - Landsbygdsfonden 

Projektägare: Hjärtemat, ideell förening 

Projektledare: Viola Adamsson 

Total projektbudget: 158 800 kr 

Finansiering: Landsbygdsfonden/Leader 158 800 kr 

Ideell insats: Ideell tid till ett värde av 36 750 kr 

Syftet med projektet är att: 

- Undersöka hur ett fokuserat samarbete mellan relevanta aktörer för att påverka 

människors kostvanor för ökad hälsa i vårt Leaderområde skulle kunna se ut. Syftet är 

att på lång sikt kunna förbättra vårt Leaderområdes folkhälsa.  

- Skapa en utvecklingsplan för hur förbättrad folkhälsa kan uppnås via förbättrade 

kostvanor i samarbete med olika intressenter i Hälsingebygden. 

- Projektet skall identifiera organisationer/personer i Hälsingland som vill och kan delta 

i ett förändringsarbete. 

- Projektet skall även identifiera om, och i så fall hur, nya informationskanaler kan 

användas för utbildning och spridning av information.  

Mål med projektet: 

- Målet med projektet är att ta fram en utvecklingsplan för hur förbättrad folkhälsa kan 

uppnås genom förbättrade kostvanor. Sammanställa metoder, organisationer och 

personer i Hälsingland som vill delta i ett förändringsarbete. Sammanställa underlag 

med nya informationskanaler för påverkan gällande kostvanor och förbättrad 

folkhälsa. 

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet: 

- Inläsning, aktuella aktiviteter om kost och hälsa i Sverige. 

- Förberedelsearbete inför skapande av frågeformulär/enkät i samarbete med 

Institutionen för kostvetenskap 

- Kontakskapande med intressenter för vidare arbete med utvecklingsplan 

- Färdigställande av utvecklingsplan. 
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Programspecifika indikatorer (Landsbygdsfonden) 

- 2 st nätverk- samarbetskonstellationer 

Ett samarbete har inletts mellan föreningen Hjärtemat och Hälsinglands Utbildningsförbund. 

Samarbetet kommer nu att fokuseras på hur de ska arbeta med fokus på en positiv utveckling 

av elevhälsan hos gymnasieelever utifrån den framtagna handlingsplanen.  

Sökanden anger i sin slutrapport att föreningen Hjärtemat har startats upp. Detta skedde i 

samband med att sökanden gjorde ansökan av förstudien till oss så rent tekniskt så startades 

föreningen innan projektet började men aktiviteterna i föreningen påbörjades i och med att 

förstudien drog igång.  

- En virituell mötesplats 

Som ett resultat av projektet så finns nu www.hjartemat.se som kommer att vara en virituell 

plattform för det fortsatta arbetet i den utvecklingsplan som sökanden presenterat. Det är via 

denna mötesplats som bl a webbverktyg för hälsosamtal och utbildning kommer att vara 

tillgängliga, något som planerar att genomföras i kommande projekt.  

Områdesspecifika indikatorer 

Insatsområde 3. Lokal Utveckling 

- Utvecklingsplan för ett arbete i att påverka människors kostvanor för en ökad 

folkhälsa. 

Genomförande av projektet: 

Projektägaren har genomfört de delar i aktivitetsplanen som de specificerat och de har genom 

dem uppnått syfte och mål med projektet. I en kompletterande slutrapport har sökanden 

beskrivit en utvecklingsplan för förbättrad folkhälsa där relevanta aktörer för en 

huvudmålgrupp (gymnasieungdomar) finns angivna. Sökanden har i den rapporten angivit 

metoder för att genomföra handlingsplanden (bl a webbverktyg för hälsosamtal och 

utbildning) samt angivit vilka kanaler sökanden anser vara bäst för att nå huvudmålgruppen.  

Den avvikelse från ursprungsplanen som sökanden angivit i att de ej kunde samarbeta med 

Uppsala universitets Institution för kostvetenskap har sökanden löst genom att själv arbeta 

fram underlag och innehåll till enkät samt testat den på gymnasieelever.  

http://www.hjartemat.se/
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Kontaktperson: 

Viola Adamsson, tel: 070-206 77 32, viola.adamsson@telia.com 

Kontakta Utveckling Hälsingebygden eller kontaktpersonen för mer information.  


