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Ledare/

Utlokalisering underminerar
folkhälsoarbetet

A

tt utlokalisera Statens folkhälsoinstitut
till Östersund är säkert bra för Östersund men inte för folkhälsan. Därför
bör regeringen skrota det illa underbyggda förslaget.
Efter långt utredande fattade riksdagen 2003
beslut om en ny folkhälsopolitik. Folkhälsoinstitutet fick en ny roll och nya uppgifter, bland
annat att följa upp och stödja den nya folkhälsopolitiken. Uppgiften är ”stabsliknande” med
nära koppling till regeringskansliet. Nu föreslår
regeringens utredare Jan Bergqvist att Folkhälsoinstitutet ska utlokaliseras i sin helhet för att
kompensera nedläggningar av militära förband.
Valet har fallit på Östersund, som drabbas extra
hårt av försvarsbeslutet.
Visst behöver folkhälsoarbetet förstärkas ute
i landet, men vi anser att detta förslag grundas
på en röra av försvarspolitik, arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik utan någon logik.
Det river sönder den myndighet som skapats
för att genomföra den nya folkhälsopolitiken.
Vi är rädda för att folkhälsoarbetet kommer att
raseras.
Redan i förslaget till ny folkhälsopolitik

fanns idéer om regionala utvecklingscentra ute
i landet och samverkan mellan landsting och
kommuner. Varför inte lokalisera ett sådant centrum till Östersund och ett annat till Göteborg?
Vi tror att Morgan Johansson är stark nog för
att stå emot detta förslag. Han kan knappast
stillatigande se sitt arbete raserat. Nu undermineras den folkhälsopolitik som vi mödosamt
skapat under en tjugoårsperiod. Tror inte regeringen på den politik som den själv lagt fram,
och vill den inte ta sitt ansvar för det nationella
folkhälsoarbetet? Politiker säger att de är för
folkhälsoarbete, men det har ofta blivit mer en
läpparnas bekännelse än långsiktiga, kraftfulla
insatser.
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Jan Linde
Ordförande
Svensk förening för
folkhälsoarbete

Oavsett
om
man gillar det
eller inte är
Stockholm den
plats där det
är mest gynnsamt att samla
och hålla
kontakt med
den nationella
kompetens för
folkhälsoarbetet som fortfarande är en
bristvara.

Vi svenskar röker minst i Europa, antalet
skador till följd av olycksfall hör till de lägsta i
hela världen, spädbarnsdödligheten är extremt
låg, antalet självmord har minskat och så vidare.
Men de senaste årens utveckling visar att den
positiva hälsoutvecklingen håller på att brytas.
Den ökade alkoholkonsumtionen kan leda till
en folkhälsokatastrof. Övervikt och fetma bland
barn och ungdom ökar på ett sätt som vi inte
kan möta. Den psykiska ohälsan är en viktig orsak till sjukdom och för tidig död. Sjukfrånvaron och de skenande kostnaderna för den hotar
hela vårt generella välfärdssystem!
Folkhälsoinstitutets verksamhet är kom-

plex. Arbetet berör så många delar av människors liv och villkor i samhället att det kräver samverkan. En utlokalisering kommer att
innebära att verksamheten avstannar under ett
antal år.
Vi tusentals folkhälsoarbetare och allt fler
folkhälsopolitiker i Svensk förening för folkhälsoarbete är starkt beroende av Folkhälsoinstitutets stöd för att genomföra folkhälsopolitiken regionalt och lokalt. Institutet har också i
uppdrag att stödja och samordna verksamheten
hos ett 30-tal myndigheter och institutioner i
Stockholmstrakten. Oavsett om man gillar det
eller inte är Stockholm den plats där det är mest
gynnsamt att samla och hålla kontakt med den
nationella kompetens för folkhälsoarbetet som
fortfarande är en bristvara.
Vi vill också att hela landet ska leva. För det
krävs att vi utvecklar ett folkhälsoarbete som
grundas på kunskap och som leder till bättre
hälsa och minskade hälsoklyftor. De regionala
utvecklingscentra som institutet kan etablera
ute i landet skulle förstärka och utveckla arbetet. Men då krävs också rimliga resurser och
stabila förutsättningar. Det får vi inte genom en
utlokalisering av Folkhälsoinstitutet eller andra
kortsiktiga och illa underbyggda förslag.
n
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Mot Östersund
på gott och ont?

Generaldirektör Gunnar Ågren är
mycket kritisk mot förslaget från Jan
Bergqvists Lokaliseringsutredning.
– Det kan leda till en avsevärd kompetensförlust och minskad effektivitet
säger han. Det är viktigt för samhällsekonomin att folkhälsoarbetet får
fortsätta med fokus på det operativa
arbetet och inte på organisationsförändringar.
– Det är viktigt att folkhälsoarbetet
inte stannar upp, fortsätter han. Vi
står inför en rad allvarliga folkhälsoproblem, där Statens folkhälsoinstitut
har en nyckelroll: Alkoholkonsumtionen ökar dramatiskt. Till följd
av förändringar av alkoholpolitiken
kommer de närmaste tre åren att
bli viktigare för folkhälsoarbetet än
de senaste 30. Övervikt och brist på
fysisk aktivitet är på väg att utvecklas
till vårt största folkhälsoproblem.
Den psykiska hälsan försämras, särskilt bland de yngre.
I sitt remissvar på Lokaliserings-

utredningen konstaterar Folkhälso-

I LL U S TR ATI O N : MÅRTEN GUDMUNDHS

2 500 statliga jobb ska flyttas
ut från Stockholm till orter som
drabbas av förra årets försvarsbeslut. Statens folkhälsoinstitut
är en av sex myndigheter som
enligt förslaget flyttas i sin helhet.
Generaldirektör
Gunnar
Ågren är bekymrad, och få av de
anställda kan tänka sig att flytta
med till Östersund.

institutet att remisstiden varit alldeles
för kort för att belysa förslagets
allvarliga konsekvenser för svenskt
folkhälsoarbete och myndighetens
möjligheter att fullgöra sitt uppdrag.
Det är enligt remissvaret särskilt
allvarligt eftersom utredningen inte
gjort någon sådan bedömning.
Huvuddelen av de 150 anställda
har små möjligheter att följa med
till Östersund. Värdefull kompetens
förloras och upparbetade kontaktnät
bryts sönder, påpekar FHI i sitt svar.
Folkhälsoinstitutet lyfter fram en
rad punkter, där en flytt få effekter på
folkhälsoarbetet:
• En kraftig försvagning av insatserna mot den snabbt ökande
alkoholkonsumtionen och dess skadeverkningar. Folkhälsoinstitutet har
många regeringsuppdrag. Det senaste
gäller alkohol- och drogförebyggande

insatser i skolan. Ett annat viktigt
uppdrag gäller att minska berusningsdrickandet. Genomförandet av
dessa uppdrag försvåras i mycket
hög grad.
• Planerade och av regeringen
efterfrågade insatser mot övervikt
och fetma, särskilt hos barn och
ungdomar, kommer att försvåras på
grund av förlust av kompetens inom
området.
• Det av riksdagen fastställda
målet om en rökfri generation 2014
kommer med största sannolikhet
inte att uppnås, utan ett fungerande
Folkhälsoinstitut som central aktör.
Uppföljningen av rökfria serveringsställen kan inte upprätthållas på ett
tillfredsställande sätt.
• Utveckling av metoder för att
möta den växande psykiska ohälsan
kommer att skjutas upp.
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• Primärpreventiva åtgärder för att
etablera hälsofrämjande arbetsplatser
mot den omfattande sjukfrånvaron
försvåras.
• Arbetet med att förebygga hiv/aids,
som huvudsakligen förekommer i storstadsområdena, förlorar en stor del av
sin nödvändiga förankring. Uppdraget
förutsätter dessutom ett mycket nära
samarbete med andra myndigheter
och frivilligorganisationer.
• Folkhälsoinstitutets insatser för att
inom EU och WHO driva centrala policy- och utvecklingsfrågor försvagas
avsevärt genom att etablerade nätverk
som byggts upp under de senaste 5-15
åren kommer sannolikt att förloras
och måste byggas upp på nytt.
• Genomförandet av den nationella
folkhälsopolitiken förutsätter för att
kunna förverkligas en pådrivande
roll från Folkhälsoinstitutets sida tillsammans med ansvariga myndigheter
inom andra samhällssektorer. Detta
arbete har inletts och riskerar att helt
förlora tempo.
I remissvaret påpekar Folkhälso-

institutet att en flytt kommer att bli
ekonomiskt kostsam. Engångskostnaden har beräknats till 86 miljoner
kronor.
Till det kommer en årlig merkostnad på 13 miljoner kronor, vilket
motsvarar 10 procent av institutets
nuvarande förvaltningsanslag, utan
att det resulterar i någon verksamhet. De poster som ingår bland annat
flyttning av utrustning och personal,
dubbellokalisering under en övergångsperiod, pensionsersättningar,
nyrekryteringar, resor och restid. Vid
beräkningen har man tagit hänsyn
till att lokalkostnaderna är lägre i
Östersund.
Folkhälsoinstitutet rekommenderar att staten i stället för en utlokalisering satsar på att bygga upp ett
regionalt folkhälsocentrum i Östersund. Institutet är i så fall berett att
med stor kraft medverka i en sådan
uppbyggnad, som skulle kunna ge
lika stora regionalpolitiska fördelar
men inte några nackdelar i form av
kompetensförstöring och minskad effektivitet.
n
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”Flytten öppn
Utanför Stockholm är reaktionerna på förslaget om att
flytta Folkhälsoinstitutet till
Östersund blandade. Mest
positiva är de förstås i Östersund, men även i andra delar
av landet kan man se både
för- och nackdelar.

sådan här flytt utan att många blir
drabbade.
Efter beslutet om försvarsnedläggningen i Östersund mötte hon
samma reaktioner där bland dem
som skulle förlora sina jobb. Ilska,
frustration och en känsla av att ha
tappat fotfästet.

– Flytten öppnar nya möjligheter,
tycker Elsa Rudsby Strandberg,
folkhälsostrateg i Jämtlands läns
landsting. Jag tror mycket på det
här, även om jag förstår frustrationen hos dem som arbetar på Folkhälsoinstitutet.
Landstinget omorganiserades vid
nyår, och Elsas tjänst som folkhälsostrateg är ny. Hon ingår i den
regionala utvecklingsstaben som
servar landstingsdirektören.
– Det innebär ett lyft för folkhälsoarbetet, tycker jag. En markering
av att folkhälsan är viktig för den
regionala utvecklingen.

– Rent mänskligt tycker jag synd

I det perspektivet är det förstås

också ett lyft att Statens folkhälsoinstitut kommer till Östersund.
– Det ger framtidstro, säger hon.
Det märker jag på de många positiva kommentarerna både från arbetskamrater och från folk på stan.
För Östersund betyder det jobb och
framtidstro.
– Det kommer att sprida ringar på
vattnet till alla som är intresserade
av hälsa, i olika dimensioner. Kanske kan det betyda att Folkhälsoinstitutet kommer närmare människorna och kan inspirera till bredare
folkhälsoarbete. Jag tror faktiskt
att det blir lättare för dem som är
engagerade i lokalt eller regionalt
folkhälsoarbete att ha kontakt med
ett utlokaliserat Folkhälsoinstitut.
Elsa har stor förståelse för att personalen på Folkhälsoinstitutet ser
många svårigheter.
– Man kan inte genomföra en

om alla som drabbas. Det handlar
om deras liv och arbete. Men man
måste göra det bästa av det, tycker
hon. Ur problemen kan det komma
något positivt. Man får en möjlighet
att tänka nytt och kanske pröva nya
vägar.
Ett av de viktigaste argumenten
mot att flytta Folkhälsoinstitutet
har varit att man kommer att förlora kompetens.
– Jag inser att verksamheten kan
stagnera ett tag, säger Elsa. Det är
klart att det tar tid att ersätta all den
erfarenhet som finns hos dem som
inte följer med till Östersund.
– Men givetvis kan kompetensen
byggas upp igen. Här i Jämtland
finns också kompetens.
Innan Elsa fick sin nuvarande
tjänst har hon arbetat bland annat
som folkhälsoplanerare i Östersund
och i Krokom, och från den tiden
har hon bara positiva erfarenheter
av kontakterna med Folkhälsoinstitutet.
– Jag har deltagit i nätverk, bland
annat för medelstora städer, och
jag har jobbat en del med fysisk
aktivitet på recept. Samarbetet med
Folkhälsoinstitutet har fungerat
utmärkt, men det ska inte behöva
bli sämre om institutet ligger i Östersund.
– Jag kan förstå att en del är rädda
för att kompetensen i etablerade
nätverk ska försvinna, men de som
ingår i nätverken har ju kvar sin
kompetens, och jag är övertygad om
att de går att knyta ihop igen.
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ar nya möjligheter”
Det har gått bra
förr, konstaterar
folkhälsoplanerare Mattias
Jonsson, Värnamo kommun.

Är verksamheten så sårbar
att den är
beroende av att
vara lokaliserad
till en viss ort?
undrar Elsa
Rudsby Strandberg, folkhälsostrateg i
Jämtlands läns
landsting.

Folkhälsoinstitutets generaldirektör
Gunnar Ågren har varnat för att institutet inte kommer att kunna uppnå
de uppsatta målen inom till exempel
alkohol- och tobaksområdena. Det är
ett uttalande som gör Elsa bekymrad.
– Är verksamheten så sårbar att den
är beroende av att vara lokaliserad till
en viss ort? Har vi byggt in en sådan
sårbarhet i systemet? Jag menar att
den geografiska placeringen inte kan
vara avgörande för hur man ska
uppnå målen.

sina resor. Det får vi göra också, både
inom landstinget och när vi ska till
Stockholm. Men man kan lära sig att
boka in flera möten samma dag eller
samla ihop dem till ett par dagar.
– Transportpolitiken gynnar Stockholm, tillägger hon. Det är alltid lätttare att åka till och från Stockholm än
mellan andra orter i landet. Men vi har
bra förbindelser till Östersund också
– två flyglinjer, tåg och hyfsade vägar
– och en flytt av statliga verk till Östersund borde bidra till en positiv utveckling även av kommunikationerna.
Elsa återkommer till att hon vill se
möjligheter och inte bara svårigheter.
– Varför inte planera både jobb och
lite rekreation samtidigt när man åker
hit? Jämtlands län satsar mycket på

Ett annat argument mot flytten är

att den kommer att medföra fler och
besvärligare resor. Men det är inget
avgörande argument, tycker Elsa.
– Det är klart att man får planera

turism, och inom det området har vi
mycket att erbjuda.
– Nästa Folkhälsostämma ska kanske förläggas till Östersund – eller till
Åre.
Mattias Jonsson är folkhälsoplanerare i Värnamo kommun, anställd
av landstinget i Jönköpings län. Han
blev förvånad över förslaget att flytta
Folkhälsoinstitutet till Östersund.
– Jag hade förstått att något var
på gång, och att man diskuterade att
flytta ut statliga verk som kompensation för försvarsnedläggningarna,
förklarar han. Men jag hade inte trott
att Folkhälsoinstitutet skulle flyttas.
– Jag blev konfunderad och undrade hur många av de anställda på
Folkhälsoinstitutet som skulle följa
med till Östersund. Jag tänkte på dem
som jag brukar ha kontakt med och
undrade om de skulle stanna eller
följa med.
Mattias är tobaksansvarig i Jönköpings län och har täta kontakter med
Tobaksuppdraget på institutet.
– Det fungerar fantastiskt bra, säger han. Jag är väldigt nöjd med de
här åren. Och det är klart att jag är

ÅRSMÖTE Svensk förening för folkhälsoarbete
Torsdagen den 21 april 2005
kl 15.20 – 16.00

Före årsmötet, kl 9.30 – 15.00
i samma lokal

i Riksdagshuset, sal L4-17,
Mynttorget 2, Stockholm

ett seminarium om folkhälsopolitik

Kom och diskutera föreningens
verksamhet 2005-2006

POLITIK OCH FOLKHÄLSA
Ur programmet:
• Presentation av Folkhälsorapport 2005
• Hearing om politikers ansvar i folkhälsoarbetet
i riksdag, landsting och kommun
För ytterligare information och anmälan, se separat inbjudan
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Folkhälsoinstitutet kvar i Stockholm eller till Östersund – det finns både för- och nackdelar.

Ü

orolig och undrar om de som jobbar
med det ska flytta med eller om arbetet kommer att stanna av.

kollegor har också varit blandad.
– Det är inte bara negativt, som
man kanske kan tro om man bara
har ett Stockholmsperspektiv, menar
han.
– Många kan se positiva sidor också. Det är ju inte första gången man
flyttar ut satliga verk. Och det har ju
gått bra förr.
– Det kan bli positivt, men det är
klart att man undrar vad som händer
med kompetensen, tillägger han. Risken är nog att verksamheten stannar
av några år. Annars bryr vi oss inte
om var Folkhälsoinstitutet ligger, om
det bara har samma kompetens som
idag. Då spelar det ingen roll.

Mattias tror att det kommer att ta
några år att bygga upp kompetensen
igen efter en flytt.
– Ingen är oumbärlig, men många
av institutets medarbetare är mycket
kunniga inom sina områden. De har
lång erfarenhet, och de har byggt upp
omfattande nätverk och kontakter
som det kan ta tid att bygga upp igen.
För oss ute i landet är det viktigt att
veta att vi kan slå en signal och få prata med någon som kan våra frågor.
Han är orolig för hur det ska gå
med Tobaksuppdraget, som kräver
närhet till riksdagen och departementen.
– Det är där besluten fattas, och det
är dem man måste ha nästan daglig
kontakt med för att kunna bedriva
lobbyverksamhet. På det området
tror jag tyvärr att man kommer att
förlora även på längre sikt.

Hälsoeffekter av
alkohol övervärderade

Rätt om utbildning
på högskolan i Gävle

Hjärt-kärlsjukdomar
kräver långsiktighet

De hälsofrämjande effekterna av alkohol
är kraftigt övervärderade, visar en rapport från Folkhälsoinstitutet. Det är bara
vid mycket liten konsumtion och bara för
äldre människor som alkohol kan ha en
viss hälsofrämjande effekt.
För män handlar det om två små glas
vin om dagen och för kvinnor mindre än
ett halvt glas vin.
All annan alkoholkonsumtion och för
alla andra människor är alkohol hälsovådlig, visar rapporten.
n

I förra numret av Folkhälsomagasinet
blev det tyvärr en liten miss i informationen om Högskolan i Gävle och dess
folkhälsoutbildningar.
Hälsopedagogiska programmet vid
högskolan kan leda till både kandidatoch magisterexamen och inte bara till
kandidatexamen som vi uppgav i magasinet.

En långsiktig påverkan på hjärt-kärlsjukdomar kräver ett brett folkhälsoarbete
som tar upp en rad faktorer, som kost,
fysisk aktivitet, arbetsmiljöer och rökning,
och som tar hänsyn till sociala bakgrundsfaktorer. Strategin måste finansieras med
samma skattemedel som idag används
för att subventionera ineffektiv prevention
med läkemedel, skriver Gunnar Ågren
generaldirektör FHI och Arne Melander
professor och chef för Stiftelsen NEPI i
en debattartikel i Läkartidningen.
n

Reaktionen hos arbetskamrater och
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Högskolan i Gävle erbjuder även
möjlighet till högskoleexamen i folkhälsovetenskap.
n

– Sen blir det förstås krångligare för
många att resa till Östersund än till
Stockholm.
Mattias har också funderat på om
det är ekonomiskt försvarbart att genomföra flytten.
– Man hör olika uppfattningar om
vad det skulle kosta. Enligt någon beräkning skulle engångskostnaden för
själva flytten vara 85 miljoner kronor
förutom ökade kostnader för resor
och annat.
– Om det handlar om så mycket
pengar, är det väl bättre att satsa dem
på nya arbetstillfällen och nya verk i
Östersund och låta Folkhälsoinstitutet vara kvar i Stockholm. Och varför
inte göra allvar av förslaget om att
skapa regionala enheter för folkhälsoarbetet. En av dem skulle förstås
ligga i Östersund.
EVA ÅHLSTRÖM

Folkhälsomagasinet • #1/05

TEMA: Folkhälsoutbildning för politiker
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Positivt
med politiker
i skolbänken

Satsningen på regionala konferenser och politikerutbildningar
är det största projekt som
Svensk förening för folkhälsoarbete någonsin har genomfört.
Varför gjordes denna storsatsning, och vad har den gett?
Lena Backstig från föreningens
styrelse beskriver bakgrunden
och sammanfattar sina intryck
tillsammans med några av
deltagarna. Gensvaret har varit
minst sagt positivt.
7
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TEMA: Folkhälsoutbildning för politiker
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D

e första tankarna om det stora
projektet föddes
i Danmark på
den
nordiska
folkhälsokonferensen i Odense
sommaren 2002. Idéerna diskuterades med Statens folkhälsoinstitut,
Landstingsförbundet och Svenska
kommunförbundet. Alla insåg behovet av en satsning på landets politiker
i fråga om folkhälsa.
Under våren och sensommaren
2003 genomfördes sex regionala
konferenser med 350 politiker och
tjänstemän från olika delar av landet.
Syftet med dessa konferenser var att
bredda och fördjupa folkhälsoarbetet
med utgångspunkt från den proposition som då låg på riksdagens bord
samt att stimulera till möten mellan
olika aktörer i folkhälsoarbetet.
Från hösten 2003 och fram till januari 2005 har 14 politikerutbildningar
genomförts, som riktat sig enbart till
politiker. Sammanlagt har 250 politiker deltagit i utbildningarna, som syftade till att skapa ett forum för samtal
och diskussion där enbart politikerna
får komma till tals.
Samtliga konferenser utom två

har genomförts från lunch till lunch,
med en övernattning. Detta har gett
möjlighet till kvällsaktivteter och
samtal i en mer avspänd miljö. I möjligaste mån har utbildningarna varit
förlagda på folkhögskolor. Bara vid
tre tillfällen har det varit nödvändigt
att välja andra alternativ.
Vid utbildningarna har vi varvat direkt kunskapsförmedling med diskussioner i både små och stora grupper.
”Hur kan jag som politiker ge ökad
legitimitet åt det lokala folkhälsoarbetet?” är en av de frågeställningar
som diskuterats. Politikerns roll i

uppföljningen av folkhälsoarbetet har
dryftats, och det har visat sig att man
som politiker upplever att det finns
brister i uppföljningen.
Det är enligt deltagande politiker
viktigt att ställa större krav på att
uppföljningar ska göras och framför
allt att man som politiker ska vara
mer drivande i dessa frågor. Som politiker kan man ge legitimitet åt arbetet
genom att verka för att folkhälsofrågorna organisatoriskt läggs på kommunstyrelsenivå, anser de.
Jan Linde, föreningens ordförande
som också är kommunpolitiker i
Härryda kommun, har lett samtalen.
Med sina lätt provocerande frågor
och synpunkter har han förmåga att
sätta fart på debatten. Bengt Sundbaum från Statens folkhälsoinstitut
har medverkat i samtliga politikerutbildningar, vilket har varit mycket
uppskattat. Folkhälsoinstitutets generaldirektör Gunnar Ågren besökte
politikerutbildningen i Grebbestad,
och där blev det en höjdpunkt.
Från föreningens styrelse har Björn
Carlén varit huvudansvarig för planering och förberedelser för samtliga
utbildningar, och Lena Backstig har
ansvarat för dokumentationen.
Samtliga deltagare i utbildningarna
har fått en pärm med dokument kring
folkhälsa. De har dessutom fått dokumentation som beskriver den utbildning de har varit med om.
En stående punkt på programmet

har varit att alla politiker fått möjlighet att berätta om var sitt gott exempel från det lokala arbetet. De goda
exempel som presenterades har visat
att man som politiker är engagerad
men att det ibland kan vara svårt att
veta vilka roller man har som politiker, utförare eller uppdragsgivare.
Att samlas från lunch till lunch har
upplevts positivt. Flera politiker kän-

ner inte varandra, och vi har försökt
att inte avslöja de olika politiska
tillhörigheterna så långt det har gått.
Efter första lunchen kan man känna
både förväntningar och en viss osäkerhet. När vi startar utbildningen på
andra dagens morgon, har många lärt
känna varandra, och osäkerheten har
släppt. När vi skiljs åt efter lunchen
andra dagen, känns det som vi skulle
kunna fortsätta hela dagen. Men man
ska ju alltid sluta när det är som bäst.
De kursutvärderingar, som lämnades in i slutet av varje politikerseminarium, visade att deltagarna var
väldigt positiva.
Men vad tyckte man då det gått
några månader? Ansåg deltagarna att
de också på längre sikt hade behållning av seminarierna?
– För att få reda på det skickade vi
i slutet av 2004 ut en elektronisk enkät till samtliga kursdeltagare, som vi
kunde nå med e-post, berättar Bengt
Sundbaum från Statens folkhälsoinstitut Till ytterligare några skickades
en enkät på papper.
Drygt 60 procent av dem som kunde nås via e-post besvarade enkäten.
Könsfördelningen var jämn, och majoriteten var över 50 år. Av dem som
besvarat enkäten tillhörde 46,4 procent socialdemokraterna, 19,6 procent var centerpolitiker, 8,9 procent
tillhörde vänsterpartiet, 8 procent
folkpartiet, 7,1 procent moderaterna,
3,6 procent kristdemokraterna och
1,8 procent miljöpartiet.
Var femte svarande var heltidspo-

litiker. Knappt hälften var kommunpolitiker, var femte var landstingspolitiker, och en tredjedel hade uppdrag
i både landsting och kommun. 40
procent av kommunalpolitikerna och
33 procent av landstingspolitikerna
ingick i ett folkhälsoråd eller motsvarande tvärsektoriellt organ.

Knappt 80 procent av de svarande ansåg att de i mycket eller ganska hög
också att de i mycket eller ganska hög grad fått kunskaper om den nation
procent), hur folkhälsoarbetet kan organiseras lokalt/regionalt (61 procen
8
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Sammanlagt tyckte en överväldi- innehåll i framtida seminarier. En
gande majoritet, 95 procent, att se- knapp majoritet ansåg att även komminarierna varit mycket eller ganska mande seminarier bör omfatta två dabra. Nästan lika många, 90 procent, gar samt att fler ”experter”/tjänstemän
uppgav sig vara mycket eller ganska från såväl Statens folkhälsoinstitut
intresserade av att delta i ytterligare som landstingen bör medverka.
seminarier på temat folkhälsa.
Knappt 80 procent av de svarande
Gunvor G Ericson (mp) är en av
ansåg att de i mycket eller ganska
dem som deltagit i politikerutbildhög grad fått kunskaper om ”folkningen. Hon är landstingspolitiker
hälsofrågor i allmänhet”. Majoritefrån Sörmland, där hon är ordföten av de svarande ansåg också att
rande i landstingets Folkhälso- och
de i mycket eller ganska hög grad
miljöberedning. Så här berättar hon
fått kunskaper om den nationella
om utbildningen:
folkhälsopolitiken” (65 procent),
– Landstinget Sörmland har känt
hur man som politiker kan agera i
behov av att lyfta fram modernt folkfolkhälsofrågor (67 procent), hur
hälsoarbete. Tidigare har det hållits
folkhälsoarbetet kan organiseras
utbildning för politiker och tjänstelokalt/regionalt (61 procent) samt
män riktad till kommunernas folkhälkunskaper om ”Folkhälsoinstitusoråd, och landstingets folkhälsoentets roll och uppgifter”
het har inbjudit till olika
(72 procent).
specifika utbildningar,
Drygt 20
som till exempel
procent ansåg
motiverande samatt de, efter
talsmetodik.
seminariet i
I länets samtmycket eller
liga
kommunganska hög
fullmäktige och
grad arbetat
i landstingsfullmer aktivt med
mäktige antogs
folkhälsofrå2003 en gemengor i sin nämnd
sam länsstrategi för
eller i fullmäktige.
folkhälsa.
Knappt 61 procent
– Den är utgångspunksvarade att de till viss
ten för vårt arbete,
del arbetat mer aktivt En överväldigande majoritet, 95
men det räcker inte.
procent, tyckte att seminarierna
med folkhälsofrågor
Hösten inbjöds alla
varit mycket eller ganska bra.
efter seminariet. En
kommunstyrelser och
dryg fjärdedel av de politiker som
landstingsstyrelsen till utbildningen
sitter i folkhälsoråden uppgav att de
”Politiker rollen i folkhälsoarbete”
i mycket eller ganska hög grad har
i samarbete med Svensk förening
tagit mer initiativ i folkhälsorådets
för folkhälsoarbete. Gensvaret blev
arbete jämfört med tiden före semistort, nästan samtliga kommuner i
nariet. 45 procent svarade att de till
länet skickade deltagare, och flera av
viss del tagit mer initiativ.
landstingsstyrelsens ledamöter deltog
Metoder och strategier i folkhälsoar- också. Antalet deltagare var så stort
betet, men även vissa målgrupper och att arrangörerna grymtade lite. Men
folkhälsoproblem, angavs som viktigt det var verkligen viktigt för oss att

alla kommuner skulle kunna få delta
med några representanter var för att
få till en bra dialog.
– De två mötesdagarna har gett oss
en mycket bra grund och - inte minst
viktigt - tillfälle att diskutera hur vi
i länet kan jobba vidare tillsammans.
Folkhälsoarbete måste ses långsiktigt
och då behövs också arenor där kommun- och landstingsföreträdare kan
träffas under relativt fria former och
bygga kunskap samt diskutera.
Eva Renhammar, chef för Folk-

hälsoenheten vid Stadskontoret i
Malmö, var en av få tjänstemän som
deltog i en politikerutbildning. Så här
beskriver hon sina intryck:
– Det var intressant och givande
att delta i politikerutbildningen i
folkhälsa, som anordnades på Östra
Grevie folkhögskola i höstas. Det var
en lite speciell situation för mig att
som ensam tjänsteman delta i en utbildning där alla de övriga deltagarna
var politiker.
– Att få möjlighet att ta del av
och lyssna på politikernas synpunkter kring hur folkhälsoarbetet bör
bedrivas och prioriteras var mycket
lärorikt. Det gavs dessutom utrymme
för mig att kommentera och till viss
del beskriva hur vi inom folkhälsoenheten arbetar med olika frågor inom
folkhälsoområdet.
– Jag kunde också konstatera
att det finns vissa områden att förbättra. Det visade sig till exempel
att de nationella målområdena inte
var helt bekanta för alla politikerna.
Jag kände dock att det fanns ett
starkt engagemang och en klar vilja
från politikernas sida att föra upp
folkhälsofrågorna på den politiska
dagordningen i deras egna politiska
församlingar.
LENA BACKSTIG

grad fått kunskaper om ”folkhälsofrågor i allmänhet”. Majoriteten av de svarande ansåg
ella folkhälsopolitiken” (65 procent), hur man som politiker kan agera i folkhälsofrågor (67
t) samt kunskaper om ”Folkhälsoinstitutets roll och uppgifter” (72 procent).
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TEMA: Folkhälsoutbildning för politiker

Systematiskt folkhälsoa
tydlig rollfördelning
Bristen på systematik i folkhälsoarbetet har varit ett återkommande tema vid de politikerutbildningar som genomfört
i olika delar av landet. Vad
krävs egentligen för att lyckas
med hela kedjan från kartläggning av behov till genomförande och utvärdering? Carina
Blank, kommunalråd i Gävle,
och Ola Westin, samhällsmedicinsk chef vid Landstinget
Gävleborg, delar med sig av
sina erfarenheter.
– Det är lätt att vi ”springer på” allt
som rör sig i folkhälsoarbetet, säger
Carina Blank. Det finns många aktivteter riktade mot medborgarna som
vi vet har en begränsad effekt. För att
undvika detta behöver vi en systematik i arbetet.
– Man måste arbeta planmässigt
och systematiskt, och man behöver
ha koll på verkligheten för att lyckas
i folkhälsoarbetet, instämmer Ola
Westin. Vi måste veta vilka problem
som finns inom vårt ansvarsområde.
Både kommunpolitiker och tjänstemän behöver reflektera över vad man
bör göra och vad kan man göra utifrån de förutsättningar man har.
I Gävleborgs län finns ett länsfolkhälsoråd, där samtliga kommuner är
med, och där både kommunalrådet
Carina Blank och landstingets samhällsmedicinske chef Ola Westin är
aktiva. Folkhälsomagasinet har sammanfört dem för ett samtal om hur
folkhälsoarbetet kan bedrivas mer
systematiskt.
Frågan om systematik i folkhälsoarbetet, eller snarare bristen på systematik, har återkommit gång på gång i
samtalen vid de politikerutbildningar
10

Carina Blank,
kommunalråd (s)
i Gävle

Samtal
mellan
en
politiker
och en
tjänsteman

sin Svensk förening för folkhälsoarbete arrangerat på olika håll i landet.
Många har beskrivit svårigheterna
med att lyckas med hela kedjan från
att kartlägga och analysera behoven
till att genomföra åtgärder och sedan
göra en uppföljning av insatserna.
Det är lätt att starta projekt som

förhoppningsvis växer fram som svar
på kartlagda behov. Men när det är
dags för utvärdering, uppstår ofta
problem på grund av att man inte
vet hur man ska göra. Den dystra beskrivningen stämmer nog på sina håll,
men erfarenheterna från Gävleborg
visar att det inte behöver vara så.
– För att lyckas i det systematiska
arbetet är det viktigt att man klargör
sina olika roller, säger Carina Blank.
Då kommunen genomför ett folkhälsoarbete med kartläggning och
analys, måste man vara klar över på
vilken nivå man befinner sig. Vi befinner oss på kommunnivå, och det är
hela kommunen som är aktör.
Här har det ofta fallerat, och det är
i sådana situationer som det lätt blir
fel, menar hon. När respektive verksamhet går ut direkt till medborgaren
utan att ta reda på vad andra har
gjort, blir det fel.

Ola Westin,
samhällsmedicinsk
chef i Landstinget Gävleborg

– I ett systematiskt arbete ser man
till att alla strävar åt samma håll och
inte genomför sina egna aktiviteter.
– Vi jobbar ju genom andra för att

nå befolkningen, betonar Ola Westin.
Vi måste få in ett folkhälsoperspektiv
i den ordinarie verksamheten - i planarbete, i styrnings- och uppföljningssystemen.
Ett systematiskt arbete för att påverka folkhälsan är enligt Ola Westin
ett arbete som bedrivs bland många
olika aktörer, som inte själva uppfattar sig som folkhälsoarbetare.
Många aktörer finns i skolan och
sjukvården.
– Vi måste utnyttja de verktyg man
har i skolan och sjukvården fullt ut
i folkhälsoarbetet, säger han. Det är
en fördel om man kan samverka. Om
samverkan ska fungera måste alla
olika parter utnyttja sina verktyg på
bästa möjliga sätt. Samverkan kan
innebära att det finns en konsistens
mellan egna och andras verksamheter. Detta ger en samlad effekt.
Carina Blank påpekar att det gäller
att ha rätt kompetens kopplad till rätt
nivå. Det är något som blivit tydligare
för henne ju mer hon arbetat med
folkhälsofrågor.
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rbete kräver
– Det blir ogörligt att vara systematisk och trovärdig i arbetet om man
inte har en kompetens som svarar
upp mot behovet av systematik. Man
måste till exempel ha hälsovetare som
har vetenskaplig kunskap och står för
grundläggande kompetens kring folkhälsoproblematiken.
Ola Westin understryker också be-

hovet av kompetens. Det räcker inte
att vara intresserad av en fråga, man
måste också ha specifik kunskap.
– Det är lätt att plocka personer
i den egna organisationen med ett
intresse, men det är inte alltid det
bästa.
– Alla har vi en uppfattning om
vad folkhälsa är, säger Carina Blank.
Det händer lätt att man kopplar detta
till friskvård. Och det är inte fel att
arbeta med friskvård, men det är inte
det som folkhälsoarbetet handlar
om.
Samtalet går vidare in på de nationella folkhälsomålen och de indikatorer som finns kopplade till dessa.
Kan de hjälpa oss att skapa bättre
systematik i uppföljningsarbetet?
– Idag går det mycket lättare att
peka på att folkhälsoarbetet berör
många, säger Ola Westin. Det går att
resonera utifrån rollfördelning på ett
helt annat sätt än tidigare.
Carina Blank håller med men pekar
på svårigheter som uppstår i samband
med uppföljningsarbetet och som
man måste vara klar över när man
jobbar förebyggande.
– Det är alla ”ickehändelserna”
som är så svåra att mäta. Vi har mål
för subjektiva värden som delaktighet, trygghet och inflytande. Vi måste
vara medvetna om att när delaktigheten ökar ger det positiva effekter. Det

kan leda till att man känner att man
skulle kunna vara ännu mer delaktig.
Vid en utvärdering kan det då hända
att man svarar att man inte tycker att
man är tillräckligt delaktig. Man underskattar sin delaktighet, och mätningen visar inte de positiva effekter
som faktiskt uppstått.
Ola Westin pekar på ett annat problem i uppföljningsarbetet: Eftersom
man har ambitionen att verka genom
andra verksamheter i folkhälsoarbetet, blir det svårt att utvärdera
insatserna. Det är inte avgränsade
projekt som är lättare att mäta och
följa upp.
– Hur mäter man ett folkhälsoperspektiv i verksamheternas ordinarie
arbete?
Carina Blank berättar om ett alkohol- och drogpolitiska program för
kommunen, som är ett exempel på
det problemet.
– Det är svårt för oss att säga vilken
aktivitet som har gett effekterna. Vi
skulle vilja veta mer om vad som hänt
just i vår kommun. Därför funderar
vi på att använda vår högskola för
en ordentlig utvärdering, eftersom
vår erfarenhet är att evidensbaserade
metoder saknas.
– Det är viktigt att vi gör rätt saker,

men det är lika viktigt att vi gör dem
på rätt sätt, säger Ola Westin.
– Även om en metod har visat sig
verksam på ett ställe, kan man behöva visa att den är verksam även på
andra håll.
I Gävle har man utvecklat en kommunnyckel för att kunna mäta vad
befolkningen tycker i olika frågor.
– Det är positivt, anser Carina
Blank. Vi har lärt oss att läsa siffrorna, och nu kan vi se hur inställningen

förändras. Jag tror att vi kan ha nytta
av detta i vårt uppföljningsarbete. Nu
har vi en grund att stå på.
Det har tagit tid att utveckla det
systematiska arbetet i Gävleborgs
länsfolkhälsoråd.
– Det kan vara så att man som
politiker arbetar närmare personalen
och medborgarna i de mindre kommunerna, säger Carina Blank. Organisationen gör att det inte blir ett
systematiskt arbete i samma utsträckning som i de större kommunerna.
Man tycker att det inte behövs.
– Men vi kan konstatera att det
inte finns några skillnader vad gäller hälsodata. De små kommunerna
skulle säkert ha nytta av ett systematiskt arbete.
Ola Westin lyfter avslutningsvis

upp behovet av att ta fram ny kunskap som stärker det systematiska
arbetet.
– Förslaget att flytta Folkhälsoinstitutet till Östersund kommer inte
att underlätta detta, säger han. Det
skulle vara en klar fördel om institutet fick ligga kvar i Stockholm.
Carina Blank återkommer till vikten av tydlig rollfördelning och rätt
kompetens för arbetet.
– Vi behöver identifiera vår roll
i folkhälsoarbetet och fråga oss om
vi har kompetens för att utföra det
vi ska. Är man klar över sin roll, ser
man också vilka verktyg man kan
använda.
– Det går att skapa förutsättningar
för att engagera nyckelpersoner med
rätt kompetens, tillägger hon. Man
kan slå ihop sig med grannkommunen om den egna kommunen är för
liten.
LENA BACKSTIG
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TEMA: Folkhälsoutbildning för politiker

Vad är folkhälsopolitik?
Strategiskt och systematiskt, byggt på fakta och en
ordentlig analys, följt av en
bra utvärdering och återkommande uppföljningar – det är
bra folkhälsopolitik. Så kan
man sammanfatta de synpunkter som framkommit i dialog
med nästan 300 kommunoch landstingspolitiker på de
kurser som jag deltagit i under
2003 och 2004.
Att folkhälsoarbete inte enbart
handlar om sjukdomsförebyggande
insatser har landets kommun- och
landstingspolitiker numera helt klart
för sig. Det vågar jag hävda efter att
ha deltagit i 20-talet dygnslånga möten kring dessa frågor. (Läs mer om
kurserna på annan plats i tidningen.)
Ett bra kommunalt folkhälsoarbete
startar i dialog mellan kommunen,
landstinget, statliga aktörer och i dialog med föreningslivet. Tillsammans
har vi både kunnande och kraft att
förverkliga ett bra arbete.
Bra basfakta finns att hämta från

en rad databaser. Börja med kommunstatistiken under www.fhi.se och
gå vidare till landstinget, Livsmedelsverket och så vidare.
Men, och det är viktigt, samla
samtidigt de lokala aktörerna och
bygg ett nätverk. I det nätverket kan
ni sedan starta det analysarbete som
behövs när ni slagit samman allt ert
kunnande.
Ställ några enkla frågor, och ställ
dem till alla i kommunen som kan
svara på dem:
• Vilka är de största folkhälsoproblemen i vår kommun?
• Kan de åtgärdas och hur?
• I vilken ordning ska vi börja?
• Har vi tillräckliga fakta?
• Vilka vill vara med?
Svaren på dessa frågor blir en
bra utgångspunkt till ett på djupet
förankrat folkhälsoarbete, om alla
12

tänkbara aktörer är med. Sedan
måste arbetet ges en struktur och bli
systematiskt.
Strukturerat blir det genom att

valperioder och kommunala budgetbalanskrav.
Har vi analyserat bra, och är vi
överens om att långsiktigt förebygga
ohälsa, då är kravet på långsiktighet
ingen svårighet.

man bildar ett folkhälsoråd som består av kommunens viktiga politiker
och primärvårdspolitiker från lands- Det är lättare att starta och driva
tinget. Sedan kan ni bjuda in folkrö- ett projekt än att avsluta, utvärdera
relser som vill vara med, liksom de och föra vidare. Därför sätter vi ofta
statliga aktörerna Försäkringskassan fokus på bra projekt – kanske ger vi
och Arbetsförmedlingen.
till och med projektmedel – och hopEnligt mitt sätt att se det är det tre pas att det ska ge effekt.
saker som är viktiga:
Det händer att projekt blir bra. Då
• Arbetet ska ledas av kommunsty- övergår de ofta i permanent verksamrelsens ordförande så att frågan het, och projektperioden glöms. Därpå det sättet hamnar på den strate- för är det viktigt att ställa frågor till
giska nivån.
den som vill starta ett projekt:
• Inbjud landstinget (regionen) att • Hur länge ska det pågå?
utse representanter och att satsa • Vad ska uppnås med projektet?
50 procent av pengarna
• Vad gör du om du
Struk- misslyckas?
i
folkhälsobudgeten.
Gemensam budget är en
turerat • Vad gör du om du
förutsättning, gemensam
blir det lyckas?
förvaltning är det bästa.
genom att man • Finns det förutsättning• Missa inte frivilliga krafar för att projektet kan bli
bildar ett folk- permanent verksamhet,
terna, de behövs därför
att de ofta kan bättre, men hälsoråd som
och finns det ekonomi för
mest därför att de kom- består av kom- att driva det då?
pletterar det offentliga munens viktiga • Hur utvärderar du/ni?
samhället bra.
• Vart tar kunskapen
politiker och
Det går bra att ha med
vägen efter projektet?
primärvårdsandra myndigheter och
• Är andra intresserade?
folkrörelser vid sammanträ- politiker från
• Hur kan vi föra kundesbordet, bara man kom- landstinget.
skaper vidare?
mer ihåg att politiska beslut
tas av politiker. Men det är enbart en Om ni får bra svar, kan ni starta
protokollsfråga.
projektet, men glöm inte att planera
för uppföljning och för det vi proDet är tråkigt att behöva säga det,
jektmänniskor kallar för ”vidareförmen folkhälsoarbetet har under tiden ning”.
fram till nu ofta präglats av kortsikOch kom ihåg att ett projekt kan
tighet och av det som våra eldsjälar misslyckas på ett bra sätt. Ta vara på
har brunnit för. Kanske har det varit kunskapen om vad som misslyckades
bra fram till nu, men nu krävs lång- så vet ni mycket inför nästa projekt!
siktighet och ett arbete som bygger på
En idé som jag fick med mig från en
fakta och som kan utvärderas.
kurs är att utbilda politiskt tillsatta
Som politiker måste vi se längre revisorer i folkhälsoarbete och be
än denna mandatperiod och se de dem att noga följa folkhälsoutveckekonomiska statningarna som kanske lingen i kommunen eller landstinget.
10-, 15-eller 20-åriga. Långt bortom
JAN LINDE
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TEMA: Folkhälsoutbildning för politiker

Så blir folkhälsoarbetet bättre
Folkhälsokommitténs arbete
under stora delar av 1990
talet och vårt nya nationella
folkhälsoprogram med sina
mål och delmål har gett folkhälsoarbetet ett verkligt lyft.
Om vi utnyttjar dessa redskap
på rätt sätt, kommer vi att
kunna förbättra folkhälsan ordentligt de närmaste åren.
Äta rätt, dricka måttligt – av allt utom
vatten – eller inte alls, inte röka men
motionera. Det är de viktigaste faktorerna för folkhälsan. Men det behövs
också systematik. Hälsokonsekvensbeskrivningar av våra politiska beslut
och välfärds- och folkhälsobokslut
över våra insatser är till exempel viktiga i detta arbete.
Men det som kan betyda mest är ett
övergripande strategiskt arbetssätt.
Här vill jag berätta vad jag skulle
göra om jag var ansvarig.
Just nu saknas helhetssyn. So-

cialdepartementets
folkhälsoenhet
uppmanar oss ute i landet att arbeta
med helhetssyn, med själva driver de
livsstilsfrågorna i stuprörsperspektiv.
Två exempel på detta är narkotikasamordnaren Björn Fries kansli som
svarar för narkotikafrågorna och Alkoholkommittén som drar lasset när
det gäller alkohol.
Vi har en halv folkhälsominister,
det är bra. Men om vi också fick en
hel folkhälsopolitik som innehöll alla
delar vore det bättre. Även om jag
kan se avsikten med at fokusera på
alkohol och andra drogfrågor och
som nu köra en resa kring detta tillsammans med Länsstyrelsen, ser jag
också stora brister.
Det regionala arbetet borde samordnas antingen i kommunförbunden
eller i landstingen (regionerna) eller,
som jag återkommer till, i särskilda
kunskapscentra för folkhälsoarbete.
Nu stör Länsstyrelsen arbetet genom
att satsa kraft och regeringspengar
på vård och sekundär prevention,

till exempel återfallsprevention. Det
förebyggande folkhälsoperspektivet
saknas på Länsstyrelsen och, om
man ska vara ärlig, också på Socialstyrelsen. Individualisering och
”klientifiering” är allvarliga hinder
för framgång.
I den bästa av världar, där jag får

bestämma, skulle jag genomföra följande reform:
• Dela Folkhälsoinstitutets resurser mellan alla universitets- och
högskoleorter, och ge var och en av
dessa en specialitet att forska kring
och utveckla. Det går att bygga på
de avgränsningar som de nationella
målen utgör. Erfarenheter kan prövas
i närmiljön och sedan föras ut till hela
landet. Ett län, det vet vi från tidigare
forskning, är ett tillräckligt stort område för ett fullskaleförsök.
• Inrätta i varje nuvarande län ett
kunskapscentrum för folkhälsoarbete. Dit kan vi föra resurser från
landsting och regioner och från kommunerna via kommunförbunden.
Kanske kan vi rent av få se kommunalförbund med egen budget och eget
folkhälsoansvar i samverkan. Utöver
landstinget och kommunerna deltar
Folkhälsoinstitutet med sakkunniga
som har kontakt med forskare som
finns på universitetet. Folkrörelser,
länsstyrelsen och icke kommersiella
företag kan knytas till verksamheten.
av folkhälsoinsatser
är viktigt. Det kostar mycket pengar
under lång tid att åstadkomma förändring. Det tar lång tid och vi måste
vara säkra på effekterna.
Vi måste därför inrätta särskilda
utredningsgrupper som arbetar med
dessa frågor. De kan på samma sätt
knytas till universiteten för att ge
spännande uppdrag till doktorander
på de nya folkhälsoinstitutionerna
vid varje universitet och högskola.
Landstingens främsta uppgift är att
skapa en hälsofrämjande hälso- och
sjukvård och att delta i det sjukdomsUtvärdering

förebyggande folkhälsoarbetet.
Som landsting och sjukvårdshuvudman kan man tillåtas att arbeta med
enskildas hälsa för att på den nivån
undvika sjukdom, liksom att arbeta
övergripande med det sjukdomsförebyggande, till exempel i utsatta
grupper som invandrare och unga
kvinnor.
Om landstingen kan samverka med

Folkhälsoinstitutet och aktivt delta i
deras utvecklingsarbete så kommer
dessa frågor att få en annan status. På
samma sätt är knytningen till universitet och högskolor mycket viktig.
Både historiskt och i dag är det
kommunerna som är de viktigaste aktörerna i folkhälsoarbetet. De byggde
vatten- och avloppssystem för 100
år sedan, och nu ska de bygga friska
samhällen med trygghet, bra miljö
och fungerande infrastruktur av annat slag. Jobb och utbildning betyder
mycket för folkhälsan.
När vi kommit dithän att kommunerna i sina kommunförbund
prioriterar folkhälsoarbetet som den
viktigaste utvecklingsfrågan, då har
vi kommit långt på rätt väg.
300 000 frivilliga årsarbeten inom

den ideella sektorn står till förfogande för folkhälsoarbetet. Det är en
jättestor resurs som vi inte utnyttjar
tillräckligt. Det mesta av kraften finns
inom idrotten och i de organisationer
som arbetar för en bättra livsstil och
för att stödja varandra. Tänk bara på
vad nykterhetsrörelsen, Röda Korset
och BRIS uträttar på en vecka!
För den förnuftiga folkhälsopolitikern är det naturligt att ta vara på
den kraften. Så sker på många håll.
Bäst på detta är regionen (landstinget) i Västra Götaland. De samverkar
med folkbildningen, trafiksäkerheten,
nykterheten och idrotten om omfattande insatser varje år. För detta får
regionen mycket bra folkhälsoarbete,
nästan gratis.
JAN LINDE
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TEMA: Folkhälsoutbildning för politiker

Fyra
frågor

om politik
och folkhälsa

1.

Under politikerutbildningarna har vid flera tillfällen diskuterats
vem som har ansvaret för hälsans utveckling i vårt samhälle.
Hur ser du på förhållandet mellan individens och samhällets ansvar?

2.
3.

Under politikerutbildningen framkom förslag om att
landstingets/kommunens revision ska kunna vara resurser i
uppföljningen av folkhälsoarbetet. Hur ser du på detta förslag?

4.

Det finns frågor som ständigt återkommer i diskussionen om politik och folkhälsa. Folkhälsomagasinet bad tre politiker från olika partier att
dela med sig av sina funderingar kring några av
dem.
Sofi Ragnarsson, ledamot (m) i stadsfullmäktige i
Rosengård, Malmö

1.

Det finns inget enkelt, entydigt svar. Den enskilde
individen är ju självklart den som måste måna
om sin egen hälsa. För att ge möjlighet till detta kan och
ska samhället stötta genom att erbjuda olika hälso- och
vårdalternativ. Att bedriva forskning och sprida kunskap
om förebyggande hälsovård är bara några av samhällets
uppgifter.
Hälsa är så mycket mer än att vara frisk. Hälsa är
även att bli sedd och att synas för andra, att ha ett
jobb, att känna sig trygg eller att få ett ord från grannen.
Folkhälsan måste därför belysas vid alla politiska beslut.
Revisionen är ett bra instrument för att kontrollera
att de riktlinjer som folkhälsorådet fastställt verkligen efterföljs. Utifrån denna uppföljning kan man utläsa
om målet och de beslut som fattas sker med hänsyn till
folkhälsan.
Det övergripande ansvaret ligger och ska ligga kvar
hos politikerna. Det är däremot mycket viktigt att
vi inte får en politisk detaljstyrning av vården. Vad vi behöver är en sjukvård utan landsting där besluten flyttas
närmare individen.

2.
3.
4.

Birgitta Sevefjord, landstingsråd (v) i Stockholms läns
landsting

1.

Naturligtvis har varje individ ett eget ansvar för sin
hälsa men samhällets ansvar är att alla oavsett kön,
etnicitet och social status ska ges förutsättning att uppnå
en god hälsa. Samhällets arbetsmarknadspolitik spelar en
viktig roll för folkhälsan. På samma sätt påverkar samhällets alkoholpolitik också hälsoläget, liksom t ex hastighetsreglerna medverkar till hur stora personskadorna
blir vid en trafikolycka.
Bra folkhälsan är det bästa måttet på vad en framgångsrik välfärdspolitiken är. Det är det kanske
viktigaste målet för all politisk verksamhet.

2.
14

Folkhälsa kan ses som en viktig del i välfärdspolitiken. Hur
skulle du vilja beskriva detta?

Var ligger det politiska ansvaret för folkhälsoarbetet: hos landstinget eller hos kommunen, och hur ska ansvaret fördelas?

3.

Jag tror att vi bör utveckla en ”hälsorevision” som
kompletterar övrig revision. Vi saknar mycket kunskap om hur politiska beslut påverkar folkhälsan. Detta
måste utvecklas och här kan ”hälsorevision”, med ett
genusperspektiv, vara en väg att gå.
Förmodligen kommer allt mer av folkhälsoarbetet
att utföras av kommunerna eftersom folkhälsoarbetet måste bedrivas inom flera områden än vad landstinget
ansvarar för – och det uttrycks ju i de nationella folkhälsomålen. Men inom landstinget är det viktigt att folkhälsoarbetet inte begränsas till sjukvården.
Även om kommunerna kommer att få huvudansvar
för det framtida folkhälsoarbetet kommer sjukvården
att spela en stor roll genom sin breda och djupa kunskap
och sin stora kontaktyta gentemot befolkningen. Men
perspektivet kommer alltmer att förskjutas till att bli mer
hälsoorienterat och hälsofrämjande än idag.

4.

Henrik Elmberg, landstingsråd (c) i Sörmlands läns
landsting

1.

Detta är en viktig och angelägen fråga. Mycket
av detta handlar om kunskap. Har eller får vi lika
kunskap? Vårt samhälle har utvecklats enormt de senaste
decennierna, framför allt när det gäller mediernas bredd
och storlek samt påverkan. Således har både individen och
samhället ett ansvar. Och således måste politiken arbeta
och styra utifrån ett befolkningsperspektiv: kunskap, bra
familjecentraler, företagshälsovård egenvård med mera.
Kortfattat; att må bra. Att ge goda förutsättningar
för detta för alla invånare. Med andra ord inte bara
materiella förutsättningar utan även själsliga grunder för
trivsel. Att få utvecklas utifrån sin personlighet. Individen
har både rättigheter och ansvar, men förutsättningarna ska
vara lika för oss alla.
Ja, just nu har vi mycket fakta och statistik, till
exempel LIV och Hälsa. Låt oss, huvudansvariga
politiker, använda fakta för att möta hot och hinder för
vår hälsa. Detta är kanske rent av nummer ett i närvårdsarbetet med kommun, landsting och stat. I vår hälso- och
sjukvård ägnas mycket av resurserna åt sjukvård. Livsstilsfrågor måste få större utrymme.
Naturligtvis i en process i närvården. Våra kompetenser samverkar utifrån ett befolkningsperspektiv.

2.
3.
4.

Folkhälsomagasinet • #1/05

Det krävs en del ytterligare ansträngningar innan de nationella folkhälsomålen är integrerade i regeringskansliets
arbete. Det måste bli slutsatsen efter en rundfråga till departementen om vilken kunskap de har om målen och hur
de arbetar för att nå dem. Fyra av åtta tillfrågade departement har inte svarat alls, och av dem som hört av sig är
det bara två som haft något folkhälsoarbete att redovisa.

Departementen har långt
kvar till att tänka folkhälsa

T

ill förra numret av Folkhälsomagasinet gjorde jag en
intervju med departementsrådet Iréne Nilsson Carlsson
på socialdepartementets enhet för
folkhälsa om det övergripande ansvaret för folkhälsoarbetet på nationell
nivå och samordningen av det. Hon
sa då bland annat att hennes enhet
arbetar med att få andra departement
och enheter att ”tänka folkhälsa”.
Hon sa också att det visat sig lättare
än hon trott, eftersom ”alla förstår
värdet av en god folkhälsa”.
Nu ville vi följa upp den intervjun
och se hur långt det stämmer att
departementen
”tänker
folkhälsa” i sitt arbete. Vi
skickade fyra frågor till åtta
departement – alla utom
socialdepartementet,
där
folkhälsoenheten ligger:
• Hur har ert departement
fått ta del av de nationella
folkhälsomålen?
• Har socialdepartementet bidragit
till att sprida kunskap om målen?
• Vilka av de elva målen påverkar
arbetet i ert departement?
• På vilket/vilka sätt arbetar departementet för att uppnå målen?
Frågorna skickades per e-post till
”registrator” på varje departement.
Det är registrator som ska se till att
inkommande e-post hamnar på rätt
enhet för att besvaras eller åtgärdas.
Jag bad om svar inom en vecka och
förklarade att jag inte ville ha några
långa utläggningar utan bara korta,
raka svar per e-post eller telefon.
Det första svaret kom från UD
samma dag - från den lokala arbetsmiljökommittén. Av svaret framgick
att UD inte tagit del av målen på annat sätt än att medarbetarna har möj-

lighet att leta upp dem på intranätet,
men att UD arbetar för ”att säkerställa en god arbetsmiljö och goda
arbetsvillkor samt att medarbetarna
kan bibehålla en god hälsa.”
Det är förstås bra att UD tänker på
den egna personalens hälsa, men vi
hade gärna också velat veta hur ansvaret för folkhälsan kommer in i till
exempel utvecklingssamarbetet och i
flykting- och asylpolitiken.
När veckan hade gått, ringde en

arbetsmiljösamordnare från försvarsdepartementet. Han ville helst inte
bli citerad men förklarade ärligt att
departementet nog ”inte fått
in det tänkandet” i sina beslut
eller i kontakten med de myndigheter som sorterar under
försvarsdepartementet.
– Men visst ska det vägas
in. Visst ska vi ta sådana hänsyn, sa han.
Dagen därpå ringde en pressassistent från miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet och ville veta om
det var för sent att hitta någon som
kunde svara på frågorna. Jag förklarade att jag kunde vänta några dagar
till. Det tog en vecka, men sedan blev
jag uppringd av Nina Cromnier, chef
för enheten för kretslopp och kemikalier, som har ett samordningsansvar
för miljö och hälsa inom departementet.
Hon berättade att hennes enhet
varit med vid framtagandet av de
nationella målen och senare fått dem
presenterade för hela enheten.
– Folkhälsomålen kommer in på ett
naturligt sätt i hela vår verksamhet,
förklarade hon. Miljö och hälsa är ju
egentligen två sidor av samma mynt.
På miljöområdet finns sedan tidi-

@

gare 15 miljökvalitetsmål, och några
av dem har klara kopplingar till folkhälsomålen. Nina Cromnier nämnde
särskilt mål 5 om sunda och säkra
produkter, mål 9 om fysisk aktivitet
och mål 10 om goda matvanor och
säkra livsmedel.
Dagen innan ringde kanslirådet
Lars Ehrenheim från enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö på näringsdepartementet och förklarade att hans
enhet inte gör något annat än arbetar
för folkhälsan.
– Det ligger i själva målet för vårt
arbete, och det har vi hållit på med sedan långt innan det fanns någon folkhälsoenhet på socialdepartementet.
Han berättarde om hur arbetsmiljölagen byggts ut steg för steg, om
tillsyn genom Arbetsmiljöverket och
forskning genom Arbetslivsinstitutet.
– Hela området handlar om att
stimulera och förebygga ohälsa i yrkeslivet.
För säkerhets skull la han till att
han inte kan uttala sig för andra delar
av näringsdepartementet, som arbetar
till exempel med transporter, infrastruktur, regionalutveckling och IT.
Från
utbildningsdepartementet,
jordbruksdepartementet, justitiedepartementet och finansdepartementet
väntar vi fortfarande på svar.
Medan jag arbetade med att sammanställa svaren, fick jag ett e-brev
från en handläggare på socialdepartementets folkhälsoenhet, som hört
talas om att jag ”ställt intressanta
frågor till olika departement om integreringen av folkhälsopolitiken” och
är mycket intresserad av resultatet.
Det ska de gärna få. Men för deras
fortsatta arbete är det dessvärre de
uteblivna svaren som är intressantast.
EVA ÅHLSTRÖM
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KONFERENSER I SIKTE!
Stockholmskonferens i juni
samlar ledande europeiska
folkhälsoforskare
Europas ledande forskare inom
”health promotion” samlas till några
spännande dagar vid konferensen
”Best Practice for Better Health” i
Stockholm den 1 – 4 juni i år. Svensk
förening för folkhälsoarbete är medarrangör, tillsammans med bland
andra Svenska kommunförbundet
och Landstingsförbundet (Sveriges
kommuner och landsting) och en rad
internationella organisationer.
Forskningseliten inom det hälsofrämjande området har mobiliserats
till denna den sjätte europeiska konferensen kring ”Effectiveness and
Quality of Health Promotion: Evidence for Practice”.
På listan av inbjudna talare vid
konferensen märks bland andra Dr
Marc Danzon, WHOs regiondirektör
för Europa, och Markos Kypriano,
EU-kommissionär för folkhälsa.
Till konferensen har anmälts hela
450 abstracts som förslag till de
seminarier som planeras. Seminarierna samlas under fyra block – de två
första på torsdagen: Evidence into
Practice och Work Place Health Promotion. De följs av ytterligare två
seminarieblock på fredagen: Health
Promoting Health Care och Community Health Promotion.
Som inledning till de olika seminariepassen ska en diskussion föras
mellan praktiker, forskare och beslutsfattare.
Konferensen inleds efter öppningscermonin den 1 juni med ett plenarmöte på temat Joining Forces for
Better Health. I en paneldiskussion
deltar företrädare för WHO, Europakommissionen, International Union
for Health Promotion and Health
Education (IUHPE), European Public Health Association (EPHA) och
EuroHealthNet.
Svensk förening för folkhälsoarbete
deltar båda dagarna med möten för
16

de nationella kontaktpersonerna i
Professional Exchange Programme,
PEP, (beskrivs på sidan här bredvid).
På lördagen avslutas konferensen
med förslag till strategier för ”Equity
in Health” och en betraktelse över
hur det hälsofrämjande arbetet på befolkningsnivå kan bli evidensbaserat.
Anmälan kan göras via FHI:s hemsida www.sfff.org, Deltagarantalet är
begränsat.
n

Nordisk Folkhälsokonferens
på Island i höst
Den 9 – 11 oktober i år arrangeras
den åttonde Nordiska Folkhälsokonferensen i Reykjavik på Island. Konferensens tema är ”Folkhälsa – delat
ansvar”.
De nordiska folkhälsokonferenserna alternerar mellan våra fem
nordiska länder.
Den nordiska folkhälsokonferensen
på Island vänder sig till beslutsfattare,
forskare, professionella inom folkhälso- och utbildningsområdet och till
övriga folkhälsoarbetare.
Konferensen hålls på Nordica Hotel i Reykjavik och skiljer sig från
tidigare konferenser bland annat
genom att engelska är officiellt konferensspråk.
Konferensarrangörer är Islands
hälsoministerium tillsammans med
”Public Health Institute of Iceland”.
I organisationskommittén ingår även
representanter från övriga nordiska
länder.
Konferensprogrammet inleds tidigt
varje morgon, klockan 7–8, med
”Health Promotion at the Local
Swimming Pool”, vilket är ett annorlunda upplägg – men ändå inte
överraskande med tanke på hur känt
Island är för sina varma källor och
inte minst den Blå Lagunen i Reykjavik. I övrigt behandlar programmet
resurser och strukturer för samarbete,
kunskapsöverföring, ansvarsfördelning med mera. Särskilt fokus läggs

vid de olika sektorernas roller och
vilket stöd som behövs på lokal nivå.
Kostnaderna för att resa till Island
uppges inte vara högre än resor mellan övriga nordiska länder – förutsatt
att man bokar någorlunda tidigt.
Närmare uppgifter om konferensen
finns på hemsidan: www.congress.is/
nph2005.
Sista datum för att ta emot abstracts är den 1 juli, och en lägre konferensavgift gäller fram till den 8 juli. n

Nationell Folkhälsokonferens
med nya grepp i Alingsås
Ökad samverkan mellan folkbildningen och folkhälsoarbetet är tema
för årets nationella folkhälsokonferens i Alingsås den 20-21 oktober.
Miljön för konferensen lyses upp
genom den ljusfestivalen som pågår
samtidigt i Alingsås.
Alingsås är ju också caféernas stad.
Hela 25 intressanta caféseminarier
planeras! Här får alla deltagare möjlighet att komma till tals och diskutera nya samverkansformer.
Folkbildningens metoder ska vara
utgångspunkt för konferensen. I de
nya folkhälsomålen understryks vikten av att samverka med frivilligorganisationerna. Seminarierna föregås
av – och varvas med – spännande föreläsningar där ny forskning och nya
samverkansformer presenteras.
Årets nationella folkhälsokonferens arrangeras av Svensk förening
för folkhälsoarbete i samverkan med
Västra Götalands Bildningsförbund,
Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté, Statens folkhälsoinstitut
och Alingsås kommun. Viss ”kvotering” kan bli aktuell för att säkerställa en bred deltagarrepresentation.
Annars gäller ”först till kvarn”. Så
anmäl dig så fort som möjligt, eftersom deltagarantalet är maximerat till
250 deltagare.
För närmare upplysningar kontakta Björn Carlén.
n
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Dags att anmäla
intresse för
arbetsplatsutbyte
i Europa
I somras lanserades officiellt i
Europa programmet för arbetsplatsutbyte – Professional
Exchange Programme, PEP.
Nu är det dags för alla som vill
delta i utbytet att anmäla sitt
intresse.
Programmet för arbetsplatsutbyte,
PEP, innebär att du som medlem i
Svensk förening för folkhälsoarbete
kan anmäla dig till att under ett par
veckor få följa arbetet hos någon kollega eller vid någon institution ute i
Europa. I projektet ingår att du också
i din tur ska kunna ta emot någon europeisk kollega under en kortare tid.
Programmet lanseras i Europa
av International Union for Health
Promotion and Education, IUHPE, i
samverkan med Svensk förening för
folkhälsoarbete. IUHPE är en global
organisation med medlemmar i 90
länder. Hittills har medlemmar i följande 14 länder – förutom vi själva i
Sverige - anmält intresse för att delta
i projektet: Danmark, England, Estland, Finland, Holland, Irland, Israel,
Kontaktpersoner för PEP
Björn Carlén
Svensk förening
för folkhälsoarbete
Piggvarsgatan 8
426 79 Västra Frölunda
070-771 1961
bjorn.carlen@miljo.goteborg.se
Sussan Öster
Landstinget Västmanland
sussan.oster@ltv.se
Thomas Falk
Örebro läns landsting
thomas.falk@orebroll.se

Italien, Lettland, Rumänien, Spanien,
Schweiz, Tyskland och Ungern.

KALENDERN
April
13
Folkhälsorapport 2005
Epidemiologiskt centrum vid socialstyrelsen
presenterar den sjätte
nationella folkhälsorapporten, Stockholm City
Conference Centre/
Norra Latin, Stockholm
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Som en liten ekonomisk hjälp har

Svensk förening för folkhälsoarbete
instiftat två resestipendier på vardera
500 euro för svenskar som vill delta
i programmet. Föreningens arbetsgrupp för programmet undersöker
möjligheter till ytterligare ekonomisk
sponsring.
Under våren 2005 prövas programmet genom några ”pilotutbyten” mellan Sverige och England, Sverige och
Holland, Spanien och England samt
Frankrike och Sverige. Erfarenheter
från dessa första arbetsplatsutbyten
kommer att rapporteras den 2 och
3 juni vid konferensen Best Practice i
Stockholm den 1-4 juni i år.
I samband med den konferensen
träffas också kontaktpersoner från de
länder som medverkar i programmet.
Konferensen ger också ett utmärkt
tillfälle för oss som ingår i föreningens arbetsgrupp – Sussan Öster, Thomas Falk och undertecknad – att undersöka vilka möjligheter som bjuds
för att finna värdar för ytterligare
svenskar som önskar tillbringa några
veckor utomlands.
Så är du intresserad av arbets-

platsutbyte – anmäl dig via föreningens hemsida www.sfff.org – klicka på
”bannern” PEP/IUHPE och vidare till
anmälningsformuläret ”PEP application and information form”. Du kan
fylla i och skriva ut formuläret och
skicka det till undertecknad.
Du kan också spara dokumentet,
fylla i det och därefter maila det till
undertecknad. Eller du kan kontakta
någon av oss i arbetsgruppen för närmare information.
n

Politik och folkhälsa
Seminarium arrangerat
av Svensk förening för
folkhälsoarbete, i anslutning till föreningens
årsmöte, Riksdagshuset
sal L4, Mynttorget 2,
Stockholm

Juni
1-4
Best Practice
for Better Health
Sjätte europeiska
konferensen om ”Effectiveness and Quality
of Health Promotion”,
Stockholm
Oktober
9-11 Folkhälsokonferens
på Island
Nordisk folkhälsokonferens i Reykjavik på temat ”Folkhälsa – delat
ansvar”
20-21 Folkbildning
och folkhälsa
Nationell folkhälsokonferens i Alingsås,
arrangerad av Svensk
förening för folkhälsoarbete i samarbete
med Västra Götalands
Bildningsförbund, Västra Götalandsregionen,
Statens folkhälsoinstitut
och Alingsås kommun

17

Folkhälsomagasinet • #1/05

Baktankar/

Rensa upp i begreppsträsket

I

dag genomsyras vårt samhälle av hälsobudskap. Tidningarna erbjuder medlemskap i
viktklubbar, tips om hur vi ska bli lyckliga
på jobbet, träningsförslag och artiklar om
att det är nyttigt att dricka vin. På TV debatteras ständigt Försäkringskassan och målet
att halvera antalet sjukskrivningar till 2008.
Många hälsobudskap är meddelanden om att vi
ska förändra, förnya och förbättra oss för att bli
fullkomliga människor.
Det är en djungel därute, och begreppsförvirringen är total i fråga om begreppen hälsa och
folkhälsa. Men om så många som möjligt definierar ett ord eller begrepp på samma sätt, så
underlättar det debatten. Jag tycker liksom att
en korv ska kallas för korv och att alla ska veta
vad jag pratar om när jag säger korv. Vad hälsa
innebär är högst individuellt, och varje människa har sin egen uppfattning utifrån sina egna
referensramar. Visst, WHO har snickrat ihop en
officiell definition, men jag vågar påstå att den
inte är känd av större delen av befolkningen.
Definitionen är mer till för ”branschfolk”, och
det är det som är problemet. Av alla de olika
människor som jag har diskuterat folkhälsofrågor med har endast ett fåtal definierat folkhälsa
och folkhälsoarbete på det sätt som vi invigda
gör. Många har tyckt att själva ordet ”folkhälsa” är trist och präktigt och att det för tankarna
till något omodernt och till förmyndarskap. Andra personer kopplar ihop medias hälsobudskap
med folkhälsoarbete, och då blir det ju riktigt
tokigt, eftersom individens hälsa är en ”delhet”
av folkhälsan, som är en helhet.
Min medicin för att rensa upp i begreppsträs-

ket är att vi som arbetar med och brinner för
folkhälsa ska bli ännu tydligare i vårt budskap
och att vi ska höras och synas, helst hela tiden.

Anna-Karin
Sollgard

Jag
tycker
liksom
att en korv ska
kallas för korv
och att alla ska
veta vad jag
pratar om när
jag säger korv.

Vad vill vi egentligen? Vad kämpar vi för? Det
är inte meningen att vi ska vara en sluten krets
som utför stordåd i det tysta. Vi ska integrera
folkhälsan i det dagliga livet så att det blir lika
naturligt att agera ur ett folkhälsoperspektiv
som, numera, ur ett miljöperspektiv. När allmänheten ser folkhälsoarbetet som ett modernt
sätt att tänka och verka, tror jag att hälsobegreppen kommer att klarna. Lätt som en plätt,
eller hur?
Jag är inte helt tappad bakom en vagn. Jag vet
att folkhälsoarbetet kan vara som en seg kola
som fastnat i en hörntand. Jag är medveten om
att det är svårt att stå på barrikaderna när det
inte finns ekonomiska resurser eller mänsklig
kraft att göra det. Beslutsfattare sänder signaler
om att folkhälsofrågor inte är prioriterade, och
forum efter forum för diskussion och information avvecklas. Samtidigt finns högt satta mål
om att halvera antalet sjukskrivningar -som om
befolkningen skulle må bättre bara för att statistiken pekar på färre uttag av socialförsäkringen.
Hur ska detta gå ihop?
Min vision inför de kommande fem åren är att

antalet arbetstillfällen inom vårt område kommer att öka kraftigt, eftersom det finns stora
ekonomiska vinster att göra här. Företag och
organisationer kommer att inse att hälsobokslut
är en framgångsfaktor. Det kommer inte att finnas ett företag eller en organisation som vågar
avstå från hälsokonsekvensbeskrivningar innan
beslut fattas, av ekonomiska skäl.
Mitt bidrag till att reda ut begreppen är att
hälsa kan innebära förändring, förnyelse och
förbättring för få medan folkhälsoarbete innebär förändring, förnyelse och förbättring för
alla.
n

Redaktörsbyte

Sigvardsson, som stått för formen, för
de här åren.

Efter fyra år som redaktör och producent
för Folkhälsomagasinet har nu Björn Olsson gått vidare till andra arbetsuppgifter.
Svensk förening för folkhälsoarbete
tackar Björn och hans medarbetare Ulf

Som efterträdare har Mårten Gudmundhs
på företaget mg media kontrakterats för arbetsuppgiften. I uppdraget har även ingått
att ge tidningen en ny form – därav det nya
utseendet på tidningen. Mårten kommer nu
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att tillsammans med tidningens medredaktörer skriva och layouta tidningen.
– Kom gärna med tips och idéer. Smått
och stort är välkommet. Folkhälsomagasinet är din tidning och behöver därför också
dina ögon och öron, hälsar Mårten Gudmundhs.
n

BLI MEDLEM!

Alla vi som är medlemmar i
SFFF utför tillsammans ett

viktigt arbete för folkhälsan. Ju fler vi blir desto mer får vi att säga till om och
desto starkare blir vårt närverk. Hjälp till du också att värva nya medlemmar!
Medlemsavgiften är endast 200 kr och då får du bland annat två medlemstidningar per år och inbjudan till kurser och konferenser. Använd talongen här
nedan.
Du kan också faxa (031-61 26 24) eller e-posta (carlens@algonet.se) din anmälan. Inbetalningskort sänds till dig när vi fått in din anmälan.

Ansvarig utgivare:
Jan Linde

Björn Carlén
Piggvarsgatan 8
426 79 Västra Frölunda

Plats
för porto

Folkhälsomagasinet
är medlemstidning för
Svensk förening för
folkhälsoarbete

Medredaktörer
i detta nummer:
Eva Åhlström och
Lena Backstig
Produktion:
Mårten Gudmundhs
mg media
marten@mgmedia.nu
0733-72 62 50
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Ja, jag vill bli medlem i Svensk förening för folkhälsorabete!
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Styrelsen/
Svensk förening för folkhälsoarbete
Ordförande Jan Linde
Wendelsbergs Folkhögskola
435 01 Mölnlycke
Tel 031-338 05 31
Mobil 0708-88 65 80
Fax 031-338 05 58
jan.linde@wendelsberg.se

Sören Berglund
Haninge kommun
136 81 Haninge
Tel arb 08-60683 79
Bost 08-604 62 54
Mobil 070-214 22 31
Fax 08-606 81 40
soren.berglund@haninge.se

Anna Östbom
Statens folkhälsoinstitut
103 52 Stockholm
Tel 08-56 61 36 69
Mobil 070-483 35 69
Fax 08-56 61 35 08
Anna.ostbom@fhi.se

Sekreterare Eva Åhlström
Accent
Box 12825
112 97 Stockholm
Tel 08-672 60 51
Fax 08-672 60 01
Mobil 0733-72 62 51
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Gunnar Åberg
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Tel 031-61 25 48
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Lena Backstig
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024
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Tel 036-32 42 07
Mobil: 070-522 79 75
lena.backstig@lj.se

Anna-Karin Sollgard
Försäkringskassan
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Anna-Maria Johansson
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