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1985-2002
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Dödsolyckor
1961-2000

•

Ingen förhöjd förekomst av dödsolyckor bland icke
renskötande samer

•

Renskötande män, förhöjd risk jämfört med icke-samer i samma
geografiska område mellan (SMR 2.18, 95%CI 1.57-2.94)
2 dödsfall per år 1961-1980.
3 dödsfall per år 1981-2000.
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Dödsolyckor inom rennäringen
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Psykosocial exponering

Krav-kontroll i arbetet
Renskötande män
• högre krav och kontroll jfr kvinnor i renskötarfamiljer
• högre krav och kontroll jfr transportarbetare
• högre krav, kontroll och kk-kvot jfr byggnads- och
industriarbetare

Sjölander P, Daerga L, Edin-Liljegren A, Jacobsson L. Musculoskeletal symptoms and perceived work strain among reindeer herders in Sweden. Occupational
Medicine 2008; 58: 572-579.

SAMMANFATTNING
Vad vet vi om samernas somatiska
hälsosituation i Sverige?
• Dödlighet och sjuklighet i cancer och hjärt-kärlsjukdomar
jämförbar med majoritetsbefolkningen, men orosmoln finns…

• Hög förekomst av dödsolyckor bland renskötande män
• Hög förekomst av arbetsrelaterade olyckor och belastningsskador bland renskötande samer

Psykosocial och mental
hälsosituation

Självmord
1961-2000

För samiska kvinnor och icke renskötande män, ingen skillnad
jämfört med andra norrlänningar

För renskötande män, överrisk för självmord
• jämfört med män i Norrland
1.50 (1.16-2.49)
• jämfört med renskötarnas “svenska grannar”
1.38 (0.95-1.94)
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Psykosocial ohälsa
Symptom på ångest och depression
Både män och kvinnor i renskötarfamiljer uppvisar fler
symptom på ångest och depression jämfört med icke-samer i
samma geografiska område.
Männen uppvisar fler symptom än kvinnorna.
Symptomen hos männen signifikant kopplade till
arbetsbelastningen.

Kaiser N, Sjölander P, Edin-Liljegren A, Jacobsson L, Salander-Renberg E. Depression and anxiety in the reindeer-herding Sami population of Sweden.
International Journal of Circumpolar Health 2010; 69: 383-393

Bidragande orsaker till
psykosociala ohälsa i den
renskötande befolkningen
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Förtroende för sjukvården
Både män och kvinnor i renskötarfamiljer har lägre förtroende
för sjukvården jämfört med icke-samer i samma geografiska
område.
2/3 rapporterar dåligt eller mycket dåligt förtroende för
-psykiatri
-primärvård
Ungefär dubbelt så vanligt som bland andra glesbygdsbor
(kontrollerat för skillnader i utbildningsnivå och ålder)
Daerga L, Sjölander P, Edin-Liljegren A, Jacobsson L. The confidence in health care and social services in northern Sweden--a comparison between reindeerherding Sami and the non-Sami majority population. Scandinavian Journal of Public Health 2012; 40: 516-22
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Vad vet vi om samernas psykosociala
hälsosituation i Sverige?
• Besvärlig psykosocial och socioekonomisk situation för
renskötande samer
•
•
•
•
•

högre förekomst av självmord bland männen
höga arbetskrav, liten egen-kontroll och socialt stöd
låg nettoinkomst och formell utbildningsnivå bland männen
låg självupplevd livskvalitet
tillvaron mindre meningsfull, hanterbar och begriplig jämfört
med majoritetsbefolkningen
• hög förekomst av symptom på ångest och depression

Vad vet vi INTE om samernas
hälsosituation?
Massor! … bl.a.
•
•
•
•
•
•
•
•

diabetes, astma-allergier
sjuklighetens förändringar över tid
sjuklighetens koppling till kända riskfaktorer
nyttjandet av samhällets sjukvårds- och omsorgssystem
kulturella normer och värdesystems effekter på hälsan
diskriminerande strukturers effekter på hälsan
den ”icke-renskötande” samebefolkningens hälsosituation
med mera, med mera….

Vad behöver göras?

Mer kunskap

Åtgärder mot
identifierad ohälsa

Långsiktighet och kontinuitet
• permanent organisation
• fasta resurser
De renskötande samerna hälsoproblem
• rennäringens förutsättningar och arb.miljö
• den samiska kulturens förutsättningar

Nationell folkhälsostrategi för
samebefolkningen
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