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Ledare/

Bilda bort ohälsa

R

eklam- och informationsfolket har länge
hävdat att det går att informera bort
allvarliga folkhälsoproblem. Försök har
gjorts till exempel inom alkohol- och
drogområdet, inom trafiksäkerheten och när det
gäller vår olust inför kroppsaktivitet. Jag känner inte till något lyckat exempel, däremot flera
både misslyckade och löjliga.
Problemet är att reklam och information har
svårt att ”landa” i människors medvetna och
reflekterande värld. Här finns en skillnad mellan
det vi kallar folkbildning och det som är information. Inom folkbildningen har vi möjlighet
till en reflekterande dialog mellan budskapets
sändare och mottagaren, den som ska påverkas
att till exempel förändra sin livsstil eller sin attityd.
Det finns ett nära samband mellan vad jag

tycker och hur jag gör. Ska jag ändra min livsstil
och till exempel sluta röka, gå ner i vikt, delta
aktivt i samhällsarbete i stället för att ligga på
sofflocket, då krävs något annat. Ett samtal
mellan jämlika, byggt på ömsesidig respekt, är
det bästa sättet att påverka någons attityd eller
inställning. Det fungerar också bra när det gäller att påverka ett beteende, men då krävs för
det mesta också en aktiv handling eller ett bra
exempel.
Jag ska ge tre exempel:
Man kan säga till ungdomar att det är dumt och
dricka och ställa till det om man är ute för att
träffa det motsatta könet. Det har ingen effekt.
Om man i stället ger dem chansen att umgås i
alkohol- och drogfria (nyktra) sammanhang,
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händer något annat. Att våga dansa, att våga
”stöta” på någon av motsatta könet och att
lyckas, kanske få uppleva en kärleksstund helt
nykter, det påverkar både attityden – det är bra
att vara nykter - och beteendet – jag vill vara
nykter när jag träffar tjejer.
Jan Linde
Ordförande
Svensk förening för
folkhälsoarbete

Fakta
om
mat
och motion
måste blandas
med provsmakning och
till exempel
stavgång i
grupp.

Om man vill lära någon att äta rätt, krävs på

samma sätt två insatser. Jag måste förmedla
kunskapen om födans betydelse för kroppens
omfång och hur man mår, och jag behöver
ge den jag vill påverka tydliga redskap för att
motionera mera. Teori och praktik hör samman. Fakta om mat och motion måste blandas
med provsmakning och till exempel stavgång i
grupp.
Jag kan säga till någon att det går att öka sitt

inflytande i samhället, och jag kan visa det. Det
sista fungerar bäst, därför att det ger personen
möjlighet att reflektera och låta sig påverkas till
både attityder och beteenden.
Här har folkbildningen i sin metodik något som
folkhälsan behöver. Ett slags folkhälsans pedagogik. För att uppnå varaktig förändring av livsstilen krävs just detta; Den enskildes eget beslut,
ett respektfullt bemötande, ett samtal som syftar
till reflektion möjliggör attitydförändring och
möjlighet att pröva ett annat beteende, gärna
i grupp och tillsammans med likasinnade. Den
tryggheten är också viktig.
Studiecirkeln och folkhögskolekursen har det
innehållet. Så folkbildning och folkhälsa hör
samman.
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Folkhälsopolicy i Stockholm
sätter 40 000 i rörelse
Stockholms läns landsting tar tag i de nationella målområdena utifrån länets ohälsoproblem som de beskrivs i Stockholms
folkhälsorapport 2004. I den nyligen antagna Folkhälsopolicyn för, i första hand,
landstingets verksamheter lyfts fem mål:
3 Jämlik hälsa – goda livsvillkor
3 God miljö
3 Goda arbetsförhållanden
3 Hälsosamma levnadsvanor
3 God psykisk hälsa
Alla landstingets nämnder, styrelser och
bolag ska själva lyfta fram hur respektive
verksamhet påverkar hälsan och kan bidra till att förbättra den. Det handlar om
40 000 anställda med ansvar för regionplanering, länets kollektivtrafik, kulturstöd,
folkhälsoarbete och hälso- och sjukvård.

Arbetet ska bedrivas nära arbetet för
hållbar utveckling och viktiga strategier
är samverkan med andra aktörer och utveckling av en hälsofrämjande hälso- och
sjukvård. Uppdraget att stödja verksamheterna ligger på Centrum för folkhälsa
(tidigare Samhällsmedicin i Stockholm).
- Nu gäller det att alla ansvariga tar tag i
sina delar och utvecklar planer för arbetet
säger Magnus Liljegren som varit sekreterare för arbetet som styrts av en tung
politisk styrgrupp från landstingsfullmäktige. I vår följer vi upp vad som görs och
planeras ute i verksamheterna.
Policyn finns i en kortversion för all personal och en 24-sidig trycksak för ansvariga. Se vidare www.folkhalsoguiden.se.
/GÅ

Vem PEP?
Vill du vidga vyerna genom
att pröva folkhälsoarbete
ute i Europa: Genom PEP
(Professional Exchange
Programme) finns möjlighet att dels hitta platser
att åka till, dels få ett mindre stipendium/bidrag för
en kortare praktikperiod
hos kollegor i Europa.
Svensk förening för folkhälsoarbetet är aktiv koordinator i arbetet och redan har
två svenskar varit ute (rapport kommer i nästa nummer)
För mer information läs den bifogade presentationsbroschyren eller kontakta
föreningens kontaktpersoner:
Björn Carlén, Göteborg, bjorn.carlen@miljo.goteborg.se
Thomas Falk, Örebro läns landsting, thomas.falk@orebroll.se
Sussan Öster, Landstinget Västmanland, sussan.oster@ltv.se /BC

Lokala välfärdsbokslut för hälsa
i budget
Styr och följ upp arbetet för
en bättre folkhälsa genom
att använda välfärdsbokslut.
Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och Statens folkhälsoinstitut (fhi)
har utvecklat modellen bl a
genom att följa upp de nationella målområdena kring
bestämningsfaktorer.
Nio
basindikatorer och förslag på
tillsammans fyrtio indikatorer
ska beskriva utvecklingen för
30-talet olika bestämningsfaktorer. Nu finns en skrift,
”Utveckling av lokala välfärdsbokslut” och indikatorerna
finns både på www.fhi.se och
www.skl.se. Här finns också
lokal exempel från kommuner
och landsting.
I slutet av augusti arrangerades också en konferens
i Uppsala på temat då en
rapport ”Hälsa i bokslut
– indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning
och uppföljning av hälsooch sjukvården” presenterades. Rapporten finns på
www.skl.se /GÅ
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TEMA: Folkbildning

Har folkbildning något alls att göra med hälsa?
Ja, mer än man kan tro visar det sig när Folkhälsomagasinet läser på och gör studiebesök.

Folkbildning
– bevisat bra
för hälsan
Kunskap kan bidra både till att individen och samhället utvecklas.
Det var en bärande idé för 1700-talets upplysningsfilosofi och
dess utgångspunkter i människors lika värde, rätt till personlig
utveckling samt åsikts- och yttrandefrihet.

I

de nordiska länderna har denna
tanke lett till en bildningssyn som
betonar jämlikhet och allas lika
värde. Bildningsbegreppet har
varierat över tiden och har kommit att
stå både för lärande som utbildning
och ett självbildningsideal, som avspeglar sig t ex genom att lärande sker
i form av studiecirklar. Det centrala
i självbildningsbegreppet är att det
finns en helhetssyn och att människan
själv ska vara aktiv när det gäller att
inhämta kunskaper. Detta framgår i
förarbetet till de Nationella folkhälsomålen – Hälsa på lika villkor – och
ett kapitel som diskuterar sambandet
folkbildning och hälsa.
Fritt och frivilligt deltagande

Den svenska folkbildningspolitiken
utgår från ett fritt och frivilligt deltagande och stor frihet för både deltagare och aktörer att självständigt formulera målen för sitt bildningsarbete.
Därför har också regering och riksdag
formulerat syftet med att samhället
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stöder folkbildningen i stället för att
slå fast målen. Statens stöd till folkbildningen syftar (enligt Hälsa på lika
villkor) till att:
1. främja en verksamhet som gör
det möjligt för kvinnor och män att
påverka sin livssituation och som
skapar engagemang för att delta i
samhällsutvecklingen.
2. stärka och utveckla demokratin
3. bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet
samt främja kulturupplevelser och
eget skapande.
Sociala nätverk

Aktiviteter som syftar till att jämna
ut klyftor i utbildningsnivå och att
höja den allmänna utbildningsnivån
i samhället ska prioriteras. Likaså
prioriteras verksamhet som riktar
sig till människor som är missgynnade utbildningsmässigt, socialt och
kulturellt.
En statlig utvärdering, SOU 96, slår
fast att folkbildningen har stor bety-

delse för bildnings- och kunskapsnivån bland vuxna liksom för kulturlivet
och framhåller hur värdefullt det är
med de sociala nätverk i vardagslivet
som framför allt studiecirklarna ger.
Enligt utvärderingen är studieförbund
och folkhögskolor betydelsefulla för
demokratins befästande och utveckling liksom för deltagarnas personliga
utveckling.
Många passerar genom studieförbundens och folkhögskolornas
statistik. Enligt utredningen samlade
studiecirklarna nästan tre miljoner
deltagare och kulturverksamheten 18
miljoner besökare år 1999. Folkhögskolorna
hade
nästan
10 000
deltagare per termin. Sedan dess har
deltagande i t. ex. studiecirklar gått
ned och föreningslivet tycks också
förlora medlemmar, vilket på sikt kan
vara oroande för hälsoutvecklingen.
Både studiecirklar och föreningar bidrar till social gemenskap, som är en
viktig hälsofaktor, enligt Nationella
folkhälsokommittén betänkande.
En svaghet är också att denna typ
av verksamhet i huvudsak når vuxna.
Ungdomar och unga vuxna i åldern
15-29 år nås inte av traditionella
studiecirklar och deltar inte det etablerade föreningslivet. Folkhögskolorna

Folkhälsomagasinet • #2/05

erbjuder däremot utbildningar i musik, konst, drama etc. som attraherar
denna målgrupp. Utredningen menar
att man borde satsa mer på denna
åldersgrupp med riktade insatser med
tanke på livsstilsrisker, attityder inför
arbetslivet och familjebildning.

det fria och frivilliga deltagandet. Vi
satte ord på fyra dimensioner i hantverksutövandet, som bidrog till välbefinnandet och som alla svarar mot
djupt mänskliga behov: den tekniska,
skapande, estetiska och meditativa
dimensionen.”

Självförtroende, självbild
och självkännedom

Engagemang

SOU 2000:28 ger folkbildningen
en betydande och självständig roll i
framtida vuxenutbildning på grund av
att den visat sig ha goda resultat när
det gäller livslångt lärande. Den minskar också orättvisa skillnader i utbildningsnivå mellan olika grupper samt
når eftersatta grupper. Utredningen
slår fast att utbildning sannolikt är en
av de mest väsentliga bestämningsfaktorerna när det gäller hälsa, välfärd
och arbete. Vuxenutbildningen kan ge
en andra chans till alla dem som lämnar grundskolan och gymnasiet utan
godkända betyg.
Det gäller att skapa ett intresse och
öppenhet för lärandet i sig eftersom
detta är en väsentlig bestämningsfaktor för hur förutsättningarna för hälsa
utvecklas. Lärandet kan påverka
självförtroende och självbild samt ge
självkännedomen – viktiga faktorer
för människors förutsättningar att
möta nya situationer. I en konferensrapport Kulturvetenskaplig forskning
– ett fält i utveckling (1996) skriver
Louise Waldén om studiecirkelns
roll som socialt kitt i den svenska
kulturen och menar att den är svår att
överskatta men lätt att underskatta. I
ett försök att fånga begreppet välbefinnande skriver hon vidare:
”Välbefinnandet tycktes bero på flera faktorer: Lärandet, gemenskapen,

Pedagogisk forskning har uppmärksammat riskerna för individer som
hamnar utanför lärande miljöer.
Människors utbildningsnivå är starkt
kopplad till hälsa. En viktig tanke för
folkbildningen är att stärka individens
och gruppens självständighet, oberoende och kritiska tänkande. Sunt
förnuft, påpekar utredningen talar
för att ett positivt engagemang är en
positiv hälsofaktor. Detta får också
stöd av aktuell forskning inom området. Skapandet, att läsa litteratur,
gestaltning och social stimulans är
positiva upplevelser som befordrar
hälsa och möjligen hindrar ohälsa.
Frågan är om det är kunskaperna i
sig eller processen – och lusten – att
lära sig som mest stimulerar hälsa och
välbefinnande.
Utredningen redovisar preliminära
resultat från Västerbottens hälsoundersökningar som antyder att det
finns ett samband mellan formell
utbildningsnivå och engagemang (i
undersökningen definierad som föreningsaktivitet).
Mötesplatser

Studieförbunden betonar alltmer i sin
verksamhet betydelsen av mötesplatser där människor kan träffas. Mötesplatsernas betydelse för både lokalsamhället och samhällsutvecklingen
i stort finns dokumenterat från flera

håll, t.ex. om Folkets hus-rörelsen och
byggandet av bygdegårdar i Sverige.
Den nya forskningen

Utredningen påpekar också hur
viktigt det är att människor har en
bildningsnivå som gör att de kan analysera, balansera och etiskt belysa ny
forskning och särskilt den nya genteknikens framsteg. Den nya systembiologin berör mänsklighetens kärnfrågor och det kan ses som ett hot mot
demokratin om forskarsamhället får
rätten att ta de avgörande besluten.
Utredningen diskuterar också frågan
om vem som äger kroppen och ser vår
syn på detta som viktig för folkhälsoarbetet. Är det staten som äger min
kropp och kan t.ex. avgöra att mina
organ ska doneras. Eller äger jag min
kropp och har ansvar för den. Är det
då t. ex. mitt ansvar om jag förstör
den med rökning eller fetma?
Hållbar utveckling

Kapitlet om folkbildningens betydelse
för hälsan avslutas med ett stycke om
hållbar utveckling och framhåller det
självklara att om vi fortsätter att förstöra vår miljö genom krig eller annan
yttre påverkan minskar vi också möjligheterna till hälsa för människor.
Personlig kommentar:

Sista raderna handlar om det som
alltid brukar avsluta den här typen av
utredningar – behovet av mer forskning, i detta fall om bildningens och
engagemangets betydelse för människors hälsa! Jag är inte emot forskning
men, ärligt talat, vet vi inte redan så
mycket om dessa frågor att vi i alla
fall kan agera på det vi redan vet?
Marianne Enge Swartz
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TEMA: Folkbildning

I Mora finns

livskunskap
på skolschemat
– Folkbildningen är ett viktigt
inslag i folkhälsoarbetet.
Det säger Inger Skoglund Hassis, folkhälsoplanerare i Mora.
Folkhälsomagasinet hälsar på i
en kommun som arbetat aktivt
med folkhälsa i 20 år.

M

itt möte med Inger
Skoglund Hassis äger
rum ett medelmåttigt
stenkast från Vasaloppsmålet, ortens självklara attraktion, där vi träffas över en kopp kaffe
för att samtala om folkhälsoarbetet i
Mora.
Hon berättar att den första folkhälsopolicyn, som då kallades för
hälsopolicy, antogs år 1985 och att
folkhälsoarbetet har fortlöpt sedan
dess. Hon arbetar heltid med folkhälsofrågor och tjänsten är delad mellan
Mora kommun och Orsa kommun.
Folkbildning är ett viktigt inslag i
folkhälsoarbetet.
– Skolan och folkhälsoarbetarna
har goda kontakter, konstaterar hon.
År 2002 genomfördes till exempel
ett projekt som kallades för Kunskapsveckan vilket var ett samarbete
mellan Mora Folkhögskola, Arbetsförmedlingen, Lernia, Medborgarskolan, Mora kulturhus, Lärpunkten i

Mora, Studieförbundet Vuxenskolan,
Siljans Utbildarna, Datorteket, Komvux i Mora, Yrkesakademin, Landstinget Dalarna, Mora Folkhälsoråd
samt Nykterhetsrörelsens bildningsförbund. Här var kopplingen mellan
kunskap och hälsa tydlig och arrangemanget fick ett positivt bemötande
av dem som besökte evenemanget.
Mer regelbundet är arbetet i sko-

lorna i Mora.
– Skolorna i Mora har ämnet
Livskunskap på schemat. Ämnet kan
utvecklas mer och anpassas efter alla
åldrar i skolan. Majoriteten av barnen
och ungdomarna i Mora mår stabilt
bra men det finns vissa orostecken vilket visar att det är viktigt att fortsätta
utvecklingen av ämnet, säger hon.
Ur folkbildningssynpunkt bidrar

också seniorerna i Mora med sin
livskunskap till barnen och ungdomarna. I Morkarlbyhöjdens skola
arbetar seniorer i skolans cafeteria
vilket innebär en nära kontakt med
barnen och ungdomarna. Kontakten
med de intresserade seniorerna bidrar
i allra högsta grad till livskunskap för
eleverna på skolan. Det är en allmän
sanning att det är viktigt att ta tillvara
våra äldres kunskap och livserfaren-

Hallå Ingvor
Bjurgård,
handläggare på Sveriges
Kommuner och Landsting,
Stockholm. Vad händer hos
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het och att detta faktiskt genomförs
i Mora visar att folkhälsoarbetet har
kommit långt på flera fronter.
Budgeten för folkhälsoarbetet är
100 000 kronor per år och denna
blygsamma summa är ämnad att
täcka samtliga kostnader för olika
projekt samt kringkostnader för verksamheten. Inger poängterar vikten av
att värdet av de satsade resurserna visas upp så att komunerna får en ökad
förståelse för att folkhälsoarbetet är
en viktig del av den ordinarie kommunala verksamehten.
Enligt Inger Skoglund Hassis mår

de flesta invånare i Mora bra, det
finns ingen speciell grupp som är mer
utsatt än andra.
– Folket i Mora har en bra levnadssituation med möjlighet till en aktiv
fritid och ett rikt kulturliv. Läget är
stabilt och har varit så över åren,
säger hon.
Det är mycket som är positivt vad
gäller folkhälsoläget i kommunen
men det som kan vara ett problem är
att invånarantalet har minskat sedan
ett antal år tillbaka. Det är viktigt
för människors välbefinnande att fler
människor flyttar till kommunen och
att de som flyttar hit ska känna sig
frestade att stanna kvar. Strategier för

dig på folkhälsofronten?
Folkhälsofrågorna på Sveriges
kommuner och landsting hanteras på många avdelningar
och Margareta Persson är
samordningsansvarig för om-

rådet. Det sker ett nät- och
samverkande inom förbundet
och med kommuner och
landsting. Det tar sig bland
annat uttryck i det beslut
som förbundsstyrelserna tagit
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Inger Skoglund Hassis, folkhälsoplanerare i Mora, konstaterar att Mora bland annat låter elever ta del av seniorernas livskunskap
genom caféverksamhet på Morkarlbyhöjdens skola.
Foto: Anna-Karin Sollgard

detta bör utformas.
– Ett viktigt område för folkhälsoarbetet och en viktig ingrediens för att
folk mår så bra i Mora är att bygden
präglas av frivilliga insatser och frivilligt arbete och engagemang.
Folket i Mora är engagerade i Vasa-

loppet och de frivilliga insatserna är
mycket omfattande. Kulturen och de
övriga idrottsverksamheterna som exempelvis hockey är ett annat område
som präglas av frivilliga insatser.
– Det binder samman folket i Mora
och människor får en gemensam
nämnare och känner delaktighet i
vardagen.
Mora kommun har ett Folkhälsoråd som ska engagera, motivera och

om ”en strategi för hur förbunden kan
stödja medlemmar i arbete för en mer
hälsofrämjande hälso- och sjukvård”. Ett
arbetsområde för den särskilda beredningen för Hälsa och välfärd är folkhälsa.
Beredningen arrangerar seminarier och

samverka i folkhälsofrågor så att Moras invånare får möjlighet att utveckla
sin livssituation och leva i en god livsmiljö och därmed minska ohälsan och
ojämlikheten i hälsa. Folkhälsorådets
uppgift är att ta tillvara den kunskap
och de erfarenheter varje representant
och verksamhet tillför från sin specifika verksamhet och rådet fungerar just
som rådgivare, inte som genomförare.
Folkhälsorådets gemensamma uppgift
är att väcka uppmärksamhet runt olika frågeställningar som rör folkhälsan
i kommunen och ambitionen är att
vara mer synlig för befolkningen. I
Mora Folkhälsoråd sitter fyra representanter från kommunen och två
representanter från landstinget samt
folkhälsoplaneraren.

Hälsofröet är namnet på en summa
pengar som Mora Folkhälsoråd har
avsatt för att ge möjlighet till att
stödja idéer för ett gott och hälsosamt
liv i Mora. Syftet är att stimulera till
nytänkande och att ge möjlighet till
att prova nya idéer som inte ingår i
den ordinarie kommunala verksamheten. Under 2003 och 2004 har
antalet ansökningar varit mellan fem
och sex och hittills under 2005 har
tre föreningar och organisationer sökt
medel ur Hälsofröet. Inger Skoglund
Hassis erfarenhet av Hälsofröet är att
dessa avsatta pengar stimulerar till
ett ökat folkhälsoperspektiv bland
befolkningen.

workshops med olika teman på olika
platser i Sverige.

Också kunskapen om att folkhälsoarbete
är målmedvetet arbete som ger resultatet
på lång sikt dvs ökad uthållighet. Balansen mellan riktade och generella insatser
behöver stärkas och upprätthållas.

Vad borde (skulle du önska) hända?
Implementeringskunskap och implementeringsforskning borde användas mer.

Anna-Karin Sollgard

/GÅ
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TEMA: Folkbildning

Ambitiöst samarbete ger
mervärde i Sundbyberg
Onsdagsföreläsningarna i
Sundbybergs bibliotek, som
startade våren 1999, är resultatet av ett ambitiöst samarbete mellan biblioteket och
den lokala ABF-föreningen.
Det började med att ABF Norra
Stor-Stockholm blev kontaktade av
dåvarande bibliotekschefen för ett
samarbete av ”studieförbundens
dag” våren 2000. Kultursekreteraren
Kina Löwenbråth tillstötte och efter
några kreativa möten hade en serie
föreläsningar med varierande tema
för allmänheten planerats.
Platsen för föreläsningarna var
bibliotekets Poesihörna och de skulle
vara gratis.
Sen dess har det bara rullat på.
Föreläsningarna under höst och vår
täcker hela terminerna, en del ämnen
är mer populära än andra men både
publik och föreläsare verkar nöjda.
är
värda varenda krona till Färdtjänst,
kommenterade en dam ur publiken.
För publiken består mest av damer,
många i övre medelåldern och däröver. När jag var där våren 2005 och
berättade om sambandet mellan kultur och hälsa var där tre herrar och
kanske tio damer, alla mycket intresserade och diskussionslystna.
Vad syftar ni till med de här föreläsningarna? frågar jag Inger Svens–

De

här

föreläsningarna

Inger Svensson, ABF, konstaterar glatt att samarbetet med biblioteket fungerar strålande i Sundbyberg.
Foto: Marianne Enge Swartz

son på ABF.
– Vi vill ge tillbaka något till kommuninnevånarna, svarar hon, öka
medvetenhet, bildning, ge människor
möjlighet att ta aktiv del av samhällsfrågor.
När jag undrar om Inger tror att
föreläsningsserien kan främja människors hälsa ser hon först tveksam
och undrande ut. Men sen kommer
hon på hur mycket hon själv får ut
av att jobba med föreläsningarna och
hur roligt hon tycker det är.

Hallå
Åsa Wikman,
Miljöinspektör
Piteå. Vad händer hos dig på
folkhälsofronten?
Ett nytt folkhälsoprogram är an8

– Man får så mycket tillbaka, folk
hör av sig och aldrig med något negativt, man får kvitto på att det man gör
har betydelse för andra.
Den här typen av samarbete med
föreläsning finns även i andra kommuner omkring Stockholm men är
kanske bäst utvecklad i Sundbyberg.
– Det är ingen konkurrens mellan oss
och biblioteket, slutar Inger, vi jobbar
ihop och därför blir det så bra!

taget i våras med nya mål och
utmaningar. Aktuellt just nu är
att färdigställa en ny bok På egna
ben i Piteå, som ska inspirera till
ökad vardagsmotion, goda recept och med Piteås natur- och
kultur som inspirationskälla.

Marianne Enge Swartz

Vad borde (skulle du önska)
hända?
Ökade anslag till förebyggande
arbete, för konkreta och uthålliga
insatser. Att de svaga grupperna i
samhället får bättre förutsättningar för sin hälsa och vardag. /GÅ
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På Åsa utbildas naturens och kulturens första

hälsopedagoger
”Skolan där vuxna växer”, står
det på skylten vid vägen när
jag kör upp till Åsa folkhögskola i Sköldinge, några mil
från Flen.
De moderna tegelbyggnaderna ser
inte så mysiga ut som jag föreställt
mig en folkhögskola på landet men
är ljusa och funktionella och bredvid finns några gamla träbyggnader
kvar och vittnar om skolans långa
historia.
När jag kommer till skolan mot
vårterminens slut är det för att under två dagar föreläsa för två klasser blivande hälsopedagoger med en
speciell inriktning. De arbetar med
natur och kultur som verktyg. Någon
liknande utbildning finns inte någon
annanstans i Sverige, försäkrar Jonas
Koskitalo, en av de två kursansvariga
lärarna.
När jag gör en sökning på nätet
med sökorden friskvård/hälsa visar
det sig att det finns 67 folkhögskolor
i landet som erbjuder någon form av
hälsopedagogisk utbildning, men just
den här kopplingen till natur och
kultur finns tydligen bara på Åsa.
Sökordet kultur ger 14 träffar och
bild/konst 136 träffar.
Jag träffar ettorna och tvåorna,

som varit kursens ”försökskaniner”
och snart är beredda på att tillämpa
vad de lärt i det verkliga livet. En man
bland 30 kvinnor, han menade att om
han varit yngre hade han nog tyckt
det var lite jobbigt. Flera av andraårseleverna är i 40-årsåldern och har
både yrkesutbildning och arbetserfarenhet i ryggsäcken när de beslöt sig
för att satsa två år av sina liv för att
lära något nytt. Fyra av dem kommer
att satsa tillsammans och har bildat
en ekonomisk förening för gemensam
marknadsföring av sitt arbete.

På Åsa folkhögskola finns landets enda hälsopedagogiska utbildning med koppling till
natur och kultur. Bilden är en illustration.
Foto: Photos.com

Tankarna på att skapa en annorlunda utbildning med hälsoinriktning
kom för ett par år sedan och den
första kullen avslutade sin tvååriga
utbildning våren 2005. Utbildningen
är indelad i fyra block. Det första
blocket heter Natur och kultur och
eleverna studerar utomhuspedagogik
och hur man kan använda naturen
och kulturmiljöerna pedagogiskt
för att få människor att må bättre.
Det andra blocket, Kommunikation
och information, innehåller tekniker
för muntlig och skriftlig framställning. Tredje blocket är Hälsa och
pedagogik med ämnen som hälsa,
friluftsverksamhet, utomhuspedagogik, handledarskap och mental hälsa.
Sista blocket handlar om Produktion där huvudmomenten är ekonomi, marknadsföring, juridik och
branschkännedom. Där ingår också
ett examensarbete som genomförs på
en arbetsplats.
Hälsopedagogkursen är en KY-

utbildning (kvalificerad yrkesutbildning), utformad i samarbete med
näringslivet. En tredjedel av utbild-

ningen är Lia, Lärande i arbete, vilket
innebär att eleverna tillbringar en så
stor del av tiden på en arbetsplats.
Tanken med detta är att man ska få
möjlighet att pröva sina kunskaper i
verkligheten och – kanske inte minst
viktigt – skaffa sig ett kontaktnät som
underlättar när man söker jobb.
Under mina timmar med hälsope-

dagogerna diskuterar vi vad det finns
för bevis för att kultur kan användas
som verktyg i det hälsofrämjande
arbetet och så småningom kryper det
fram, särskilt hos tvåorna, att skolan
har givit dem mycket om naturupplevelsens betydelse och hur man kan använda kulturlandskapet pedagogiskt,
men att de erbjudits få möjligheter att
använda också ”finkulturen” (dans
och rörelse, musik, bildkonst, drama)
som verktyg i det hälsofrämjande
arbetet. Detta ledde till frågor, diskussioner och reflektioner under våra
timmar tillsammans – en process som
blev minst lika stimulerande för läraren som för eleverna!
Marianne Enge Swartz
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TEMA: Folkbildning

Neurobiologisk forskning slår fast:

Kultur skapar bättre hälsa
”Det finns ett tydligt samband
mellan kulturkonsumtion och
bättre hälsa. Gå på teater,
läs en bok eller lyssna på en
stråkkvartett – och lev längre
och friskare”, sa kulturminister Leif Pagrotsky i sitt nyårstal 2005 och fortsatte med att
lova att han i forskningspropositionen 2005 skulle föreslå
ett forskningsprogram om
kulturens roll för hälsan.
I början av året beslöt regeringen att
ge Vetenskapsrådet 5 milj kronor år
2006 för forskning om sambandet
mellan kultur och hälsa.
Behovet av ett kunskapsunderlag
som kunde vitalisera mötet mellan
forskning och praktik inom området
kulturupplevelser och hälsa samt redovisa aktuell forskning växte fram
under mötena i Kulturrådets nätverk
för kultur och hälsa. Nätverket har
träffats regelbundet sedan år 2000
och har samlat företrädare från
landsting, kommuner, universitet
och skolväsendet, bibliotek, polisväsendet, studieförbund, forskare och
konsulter.
Den allmänna kunskapen om att
kulturella upplevelser kan ha bety-

delse för vår hälsa har ökat under de
senaste åren, mycket tack vare framstegen inom neurobiologisk forskning. Men det betyder inte att man
bedömer värdet av kulturella upplevelser enbart efter deras hälsovinster.
Självklart har kulturella upplevelser
och deltagande i kulturella aktiviteter
ett egenvärde.
Totalt 200 artiklar lästes efter lit-

teratursökningar år 2002 och hösten
2004. Ett urval redovisas i kunskapsunderlaget. Några är utvärderade
forskningsprojekt med befolkningsperspektiv eller randomiserade, kontrollerade studier. Många handlar om
terapeutiska och behandlande kulturinsatser inom psykiatri, sjukvård, äldrevård och omsorg. Flera beskriver
kulturinsatser för att stimulera barns
och ungdomars sociala, emotionella
och intellektuella utveckling.
Kunskapsunderlaget ger stöd för
att det finns ett samband mellan
deltagande i kulturella aktiviteter
(passivt eller aktivt) och hälsoutveckling. Ett fåtal studier är utvärderade
longitudinella forskningsinsatser med
befolkningsperspektiv och några är
randomiserade kontrollerade studier. Många rör terapeutiska och

Hallå NilsInge Edlund,
administrativ
hälsovårdssekreterare hos
Landstinget
Gävleborgs samhällsmedicinska enhet. Vad händer hos
dig på folkhälsofronten?
– I drygt två år har vi haft ett politiskt sammansatt länsfolkhälsoråd.
10

behandlande insatser inom psykiatri,
sjukvård, äldrevård och omsorg. Ofta
kombineras kvantitativ medicinsk
forskning med kvalitativ humanistisk. Flera beskriver kulturinsatser för
att stimulera barns och ungdomars
sociala, emotionella och intellektuella
utveckling. Praktiskt metodarbete
med kulturella aktiviteter inom skolan, arbetslivet, äldrevården samt
sjukvården är vanligt förekommande,
men projekt av den typen är tyvärr
ofta otillräckligt dokumenterade och
sällan utvärderade på ett vetenskapligt sätt.
En svårighet som flera forskare
lyfter fram när det gäller forskning
inom området är att det är svårt att
särskilja om det är den konstnärliga
upplevelsen i sig eller det sociala sammanhanget som den sker i som påverkar hälsan i positiv riktning. Men
försök där man jämfört kulturellt
deltagande med deltagande i fysisk
aktivitet under samma sociala förhållanden visar att den sociala stimulansen inte kan vara hela förklaringen
till hälsoeffekterna av det kulturella
deltagandet.
Statens folkhälsoinstitut och Statens kulturråd vill med detta kunskapsunderlag visa att kultur som en

Rådet har inneburit en nytändning
av den politiska viljan och förbättrad
kommunikation, samverkan och
kraftsamling – först mot tobak. Folkhälsoutbildningar samt lokala och
länsövergripande
folkhälsodagar
med många engagerade aktörer har
också genomförts.
– En speciell och aktuell sak som
länsfolkhälsorådet har tagit initiativ
till är att instifta och årligen dela ut

ett folkhälsopris: ”Årets folkhälsoinsats i Gävleborg”.
– Liksom många andra landsting har Landstinget Gävleborg
ekonomiska problem. Därför har
landstingsfullmäktige beslutat om
både ”stoppaket” och minskade
ekonomiska ramar. Vår budgetram
på 7,9 miljoner kronor blir 1,3 miljoner kronor mindre under 20062008. Det kommer att innebära
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Hallå, Annika Ode,

Forskning visar att deltagande i kulturella aktiviteter kan fungera hälsofrämjande och
bidra till ett längre liv.
FOTO: PHOTOS.COM

hälsofrämjande faktor kan spela en
viktig roll i den nationella folkhälsopolitiken.
”Kultur för hälsa” vänder sig till
alla som engagerar sig i kultur- och
hälsofrågor och kan användas som

exempelsamling och inspirationskälla
av forskare, politiker, skribenter och
föreläsare. Rapporten publiceras
under hösten och finns tillgänglig på
www. fhi.se

både personalindragningar och minskad
verksamhet. Två pensionsavgångar,
varav undertecknad är den ena, räcker
inte. Förutom pågående översyn av
landstingets samhällsmedicinska enhet
och verksamhet föreligger nu även en
utredning om samhällsmedicinsk kompetens inom Uppsala/Örebroregionen med
förslag till uppbyggnad av ett nätverk för
folkhälsovetenskap.
Vad borde (skulle du önska) hända?

– Det som angivits och prioriterats
i Landstingsplanen (se senaste FolkhälsoForum) beträffande översättning
och konkretisering av det övergripande
nationella folkhälsomålet och dess elva
målområden till regional och lokal nivå
är en naturlig fortsättning på landstingets
hälsopolitiska program ”Folkhälsa 2000
för alla Gävleborgare”. Det är också angeläget att initiativ tas till en utvecklad
samverkan på folkhälsoområdet med

Marianne Enge Swartz

Friskvårdschef, Friskvården, Värmland. Vad händer hos dig på
folkhälsofronten?
Vi arbetar sedan tre år
framgångsrikt med en
behandlingsmodell för
överviktiga ”Finn din
form”. Verksamheten
visar mycket goda resultat och prioriteras.
Landstinget i Värmland har
tagit beslut om att att implementera
FaR i sina verksamheter. 2.Beslut finns
att Friskvården i Värmland fungerar som
mottagarorganisation av samtliga FaR
genomför Hälsoprofilbedömning alternativt motiverande samtal och slussar
sedan vidare till lämplig fysisk aktivitet.
Återbesök sker sedan till oss vid uppföljning av hälsoprofilbedömning efter 6-12
mån då vi också förbinder oss att ge
remittenten ett skriftligt svar.
Vad borde (skulle du önska) hända?
Hoppas förstås på ett ordentligt genomslag inom hälso- och sjukvården
för det förebyggande arbetet, vi kan inte
använda miljarder till läkemedel för att
påverka symtom/sjukdomar som hade
kunnat påverkas lika bra eller bättre med
goda kostvanor och fysisk aktivitet.Nu
finns evidens för förebyggande insatser
men fortfarande satsas bara promille av
landstingens totala budgetar. Jag hoppas också att staten tar sitt ansvar när
det gäller beskattning, tillgänglighet och
marknadsföring av våra livsmedel./SB

andra regionala aktörer (Länsstyrelsen,
Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden
m fl).
– Om målen nånsin ska uppnås, krävs
att man också kommunicerar och för
dialog med alla – även med blinda, döva
och andra som behöver teknisk och/eller
språklig anpassning av tal och skrift.
/AKS
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Bra definitioner?

Ledarforum ger
frågebatteri för länet
Ledarforum heter ett nätverk
för chefer inom Samhällsmedicin folkhälsa i regioner och
landsting. Nätverket har har
tagit fram en rapport som ska
vara ett underlag för hur arbetet med folkhälsa kan utformas på den regionala nivån.
Hittills har Landstingens folkhälsoenheter haft ett uppdrag att förmedla
kunskaper till aktörer i sina län. Nu
ökar antalet aktörer och behovet av
bland annat kunskap ökar i högre
takt än resurserna. Samarbete behövs. Erfarenheten visar att om man
skall kunna uppnå effekter, få kritisk
massa i till exempel epidemiologiska
studier är den regionala nivån en
viktig utgångspunkt. Samordning för
olika lokala insatser eller inom olika
sektorer behövs liksom kunskaps/ och
utvärderingsstöd.

i olika folkhälsofrågor, studier av
aktörer i tre kommuner; hur detta arbete bedrivs idag och vilket stöd man
skulle behöva. Intervjuer har gjorts
med såväl kommun- som landstingsföreträdare, länsstyrelse och andra
lämpliga aktörer samt en analys av
tre scenarier för organisering:
3 Utökat samordningsansvar för
hälso- och sjukvården
3 En regional stödfunktion med anknytning till regionala beslutsfattare
3 Ett utökat stöd och samordningsansvar knutet till universitet/
högskola

Rapporten innehåller en analys av

Studien visar att i dagens läge finns
det inte en lösning som fungerar i hela
Sverige. Men behovet av knytning till
beslutsfattare på regional och lokal
nivå understryks av alla intervjuade.
I studien finns också ett frågebatteri
som man kan använda för att analysera situationen i det egna länet.

nationella riktlinjer och dokument

Viveca Urwitz

Folkhälsopris eller certifiering

3 x FHI-rapporter

För att stimulera utvecklingen av folkhälsoarbete och uppmuntra goda aktörer kan
man satsa på certifiering eller någon form av pris. Vad som är bäst kan säkert variera
från fall till fall och organisation till organisation. På regional nivå har Gävleborgs läns
landsting nyinrättat ”Årets folkhälsoinsats” som delas ut i Ockelbo i oktober. Även Jönköpings läns landsting håller på med nominering till sitt pris. Finns fler goda exempel?
Certifiering och utnämningstanken har tillämpats kring ”Säker och trygg kommun”
med fokus på det skadeförebyggande arbetet och i några län finns ”Hälsofrämjande
skola” med certifiering. Hur går det vidare? Skriv och berätta och utmana andra att
satsa på stimulans för bra folkhälsoarbete. /GÅ
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Svenska folkets hälsa i historiskt
perspektiv
Vad har hänt sedan mitten av 1700talet? Hur följer samhällsutveckling och
hälsa åt? Det kan vara bra att se bakåt
när man ska gå framåt. Läs och låt dig
inspireras av utvecklingen.
Folkhälsa för hållbar utveckling och
globalisering
Folkhälsa som en viktig del för hållbar

utveckling börjar oftare komma upp i
debatten. Kanske kan vi här hämta argument för det viktiga folkhälsoarbetet.
Det blir samtidigt tydligt hur viktigt det
är att också se det globala perspektivet
även när vi handlar lokalt.
På väg mot en mer hälsofrämjande
hälso- och sjukvård
Ska det bli nägot av ett målområde
krävs det nog rejäla satsningar. Det

I föregående nummer lyfte AnnaKarin Sollgard vikten av gemensamma definitioner i folkhälsoarbetet. Gemensamma inom egna
organisationen, kommunen, regionen, Sverige eller världen? Det är
viktigt att vi är tydliga och gärna
samspråkade. Smaka på dessa:
Folkhälsa | Betecknar det allmänna
hälsotillståndet i en befolkning och tar
hänsyn till såväl nivå som fördelning av
hälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara
så bra som möjligt, den bör också vara
så jämlikt fördelad som möjligt. Medan
ansvaret för individens hälsa är ett
samspel mellan individ och samhälle
är folkhälsan i högre grad ett ansvar
för samhället.
Folkhälsoarbete | Kännetecknas av
systematiska och målinriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
insatser för att åstadkomma en god
och jämlik hälsa för hela befolkningen.
Åtgärderna kan både vara inriktade på
att skapa gynnsamma förutsättningar
och miljöer för hälsan och vara riktade
mot individer, grupper eller institutioner för att förmedla kunskap och öka
medvetenheten om samband mellan
levnadsvanor och hälsa.
Säg vad du tycker! Har du ett
alternativ, kortare!, kanske riktat till
en annan målgrupp, så skicka in så
samlar vi till gemensam nytta. Om
du vill kan du maila oss via hemsidan
www.sfff.org. Vi tar tacksamt mot
även andra bra definitioner i folkhälsans tjänst för kommande nummer.
För den som behöver engelska
termer finns WHO:s Health Promotion
Glossery på www.who.ch/hep. /GÅ

finns ett nätverk för hälsofrämjande
sjukhus (HFS) där nu 24 sjukhus i landet ingår. Här bevakas och stimuleras
utvecklingen i en del av hälso- och
sjukvården. Man använder t ex ett
program för patienternas självskattning
av hälsa före och efter vårdtillfället. Folkhälsoinstitutet har också sammanställt
utredningsunderlag, proposition och
indikatorer för tillämpning i en rapport
med rubricerade titel. /GÅ
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Sverige väl framme med
vetenskapliga metoder
Hälsoklyftorna och många hälsoproblem ökar såväl globalt
som i Europa. I många europeiska länder är till exempel
mer än hälften av befolkningen
överviktig.
Viktiga åtgärder är därför att minska
tobaks- och alkoholbruket samt att
minska användning av salt, socker
och fett. En ökad fysisk aktivitet
förespråkas tillsammans med ökad
användning av frukt och grönsaker.
Också studier av biologiska riskfaktorer anses angelägna.
Det slogs fast när 450 forskare och
andra verksamma inom ”Public
health” möttes i Stockholm till konferens under rubriken ”Best practice for
better health”.
Statens folkhälsoinstitut var huvudarrangör tillsammans med International Union for Health Promotion
and Education. Svensk förening för
folkhälsoarbete deltog i förberedel-

searbetet genom en representant i
organisationskommittén.
Samverkan och vetenskaplig förankring var något av en röd tråd
genom hela konferensen.
Sverige ligger väl framme inom
området med den nya hälsopolitiken,
som grundas på hälsans bestämningsfaktorer. Även när det gäller att införa
vetenskapligt grundade metoder finns
vi med i frontlinjen.
Ett viktigt område gäller arbetet

med en utveckling av de värderingar,
principer och strategiska överväganden för det hälsofrämjande arbetet i
Ottawa Charter for Health Promotion. Inför världskonferensen för
”Health Promotion” i Bangkok,
Thailand, hölls möten där utkast till
kommande dokument ”The Bangkok
Charter for Health Promotion in a
Globalized World” diskuterades. Vi
återkommer i senare nummer av med-

Höjdardebatt om politik och folkhälsa
En folkhälsominister, en folkhälsogeneral, en epidemiologichef tillika professor och ett
helt socialutskott vid samma
årsmöte. Visst blev det lite
fantastiskt när SFFF bjöd till
konferens på temat ”politik
och folkhälsa” i riksdagshuset i
samband med årsmötet i april.
Måns Rosén, chef för Epidemilogiskt
centrum vid Socialstyrelsen, inledde med
att berätta om fynden i folkhälsorapport
2005.
Gunnar Ågren, generaldirektör för
Statens folkhälsoinstitut fyllde på med
vad han ansåg viktigt att satsa på när
man ska ge en Folkhälsopolitisk rapport
den 4 oktober och Morgan Johansson
inledde socialutskottets diskussion utifrån
ministerperspektivet på de stora folkhäl-

sofrågorna – från psykisk hälsa till mat
och motion.
Företrädare för alla partier i socialutskottet ansåg att det blivit lättare att diskutera
folkhälsa som en politisk fråga. Men de
var också rörande överens om att det ofta
är svårt att gå från ord till handling, och
att det är långt kvar innan de som håller
i pengarna ser långsiktigt folkhälsoarbete
som en investering och är beredda att avsätta ordentliga resurser för det.
Hälsokonsekvensbeskrivningar
inför
viktiga beslut, en särskild hälsobudget
och bättre uppföljning var några förslag till
åtgärder för att ”räkna hem” folkhälsan.
”Bjud in finansutskottet nästa gång” var
ett annat förslag, som föreningens styrelse genast nappade på. Alla var också
intresserade av att vara med i Almedalen
nästa år om SFFF inbjuder till folkhälsopolitisk debatt. /GÅ

lemsbladet med närmare information
om detta dokument.
På Folkhälsoinstitutets hemsida,
under aktuellt, kan man ta del av hela
dokumentationen från konferensen,
inklusive de posters som förevisades.
Björn Carlén

Hallå, Mia
Johansson,
Folkhälsoplanerare i Vansbro och Malungs
kommun.
Vad
händer hos dig
på folkhälsofronten?
I mina kommuner
händer rätt mycket. Värt att lyfta fram
för både Malung och
Vansbro är kommunernas
satsningar på hälsofrämjande kommunala arbetsplatser. I Malung har
kommunen blivit prisbelönt för arbetet
med friskvård och arbetsmiljö.
I Malung har också för andra året
genomförts en Hälsovecka tillsammans med Älvdalens och Mora
kommun. Ett storslaget utåtriktad
arrangemang med otroligt många aktörer involverade. Här belyses hälsa ur
många olika perspektiv.
I Vansbro vill jag särskilt lyfta fram
grundskolornas gemensamma satsning på Hälsofrämjande skolor där
man i dialog över skolgränserna ska
utveckla framför allt arbetet med psykosocial arbetsmiljö samt daglig fysisk
aktivitet.
Bägge kommunerna står i färd med
tillskapandet av lokala folkhälsoråd.
Vad borde (skulle du önska)
hända?
Politisk styrning i högre grad. Bättre
lokal förankring av alla folkhälsomål.
/AKS
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VÄLKOMNA
TILL ALINGSÅS!

Börje Norberg är bara nöjd med övergången till rökstopp på restauranger.
Hans egen, Corner House i Junsele, fimpade redan i januari.

”Bara positivt
med rökstopp”
Är det skönt att slippa
fimparna på tallrikarna
frågade jag? Jag sitter på
restaurang Corner House
i Junsele i Västernorrland
när jag ställer min fråga
till restaurangchef Börje
Norberg.
Det är det värsta som finns, svarar han. Det är så himla skönt
att slippa just det. Jag har precis
anställt en engelsk kock med erfarenhet från stora kök från ett
stort antal länder och han höll på
att dö när han såg att gästerna
fimpade på tallrikarna, så himla
äckligt tyckte han att det var.
Som tur är det slut med det nu.
Några problem med övergången har det inte varit.
– Inga problem alls, bara
positiva tongångar, men vår restaurang införde rökstopp redan i
januari så vi har vid själva övergången inte märkt något alls.
– Där jag har stött på problem
har varit på olika utomhusarrangemang utanför restaurangen. Förbudet respekteras mycket
14

mindre vid arrangemang som
kräver tak och i viss mån väggar.
Börje jobbar med tältarrang-

emang, små som stora och där
är det problem. Han upplever
att det finns en del oklarheter
som behöver redas ut. Börje vill
att hans gäster, framför allt barnen, och anställda ska vistas i en
rökfri miljö och det är svårt, näst
intill omöjligt vid dessa arrangemang och det går inte att vara
polis mot sina kunder.
– Jag ställer inte ut några askkoppar men utomhus så fimpas det
på backen, berättar han.
Lagtexten, som han läst noga, är
inte riktigt klar hur den fungerar
vid dessa arrangemang och han
ser gärna att lagen förtydligas
just på den punkten.
Börje har alltid varit mycket
mån om att få barnfamiljer till
sin restaurang och han ser nu
att det har blivit fler barnfamiljer
som går ut och äter.
– Det är nägot jag särskilt tackar rökförbudet för, säger han.
Sören Berglund

Ni hälsas, alla deltagare i Folkhälsokonferensen, hjärtligt välkomna.
Ni kommer till en gammal stad
(385 år) som har nya fräscha, rentav unga tankar, som präglar vår
kommun just nu. Vi är caféstaden
som tycker det är viktigt att mötas
– också i det offentliga rummet.
Vi bygger fler bostäder än nånsin.
Alla boendeformer kommer i fråga.
Mest spännande är det partnerskap vi har för en ny stadsdel, där
kommunen, byggare, förvaltare
och arkitekter jobbar tillsammans
redan vid ritbordet.
Vi har inget universitet - ännu.
Men vi har högskoleverksamhet
där vi försöker nischa utbudet så
att det passar också våra invånare. I handbollen finns vi i högsta
serien och man kan även åka på
en nybyggd skateboardbana. Vår
fritidsnämnd prövar kravmärkta
föreningsstöd och kommunfullmäktige funderar på ett nytt folkhälsoprogram.
Ett viktigt nytt grepp tas för att få
framförallt unga i jobb.
Att sedan kulturen blommar och vi
bjuder på ”Ljus i Alingsås” under
hela oktober innebär att mörka
höstmånaden blir både ljus och
varm.
Än en gång: Varmt hälsade!
Elver Jonsson
Kommunalråd
Rådhuset

Folkbildning-folkhälsa

Ett spännande möte i Alingsås 20-21 oktober
Folkhälsoarbetet i vårt land
behöver många aktörer. Den
traditionella folkbildningen har
via verksamhet i studieförbunden och på folkhögskolor varit
en av dessa, ofta genom centralt initierade kampanjer runt
aktuella folkhälsofrågor.

Anna-Pia Högberg och Bosse
Ljungkvist
från Västra
Götalands
Bildningsförbund studerar
inbjudningsbroschyren till
konferensen.

Med de nya elva folkhälsomålen, och
med ökad insikt och samarbetsintresse inom såväl folkbildningen som
”folkhälsovärlden”, tar vi nu ny sats
genom att årets nationella folkhälsokonferens arrangeras under tema
’folkbildning-folkhälsa’.
I ljusets och kaféernas stad, med

hjälp av de lokalt verksamma studieförbunden, Västra Götalandsregionen
och Västra Götalands Bildningsförbund ska nya spännande idéer uppstå
i möten mellan folkbildare och aktiva
folkhälsoarbetare.
Samtal i studiecirkelliknande former kommer att prägla konferensen
och intressanta medverkande som

Britten Månsson-Wallin, Eva Eriksson, Lars Svedberg, Gunnar Ågren,
Anders Hanson, kommer att ge näring åt diskussionerna.
Inte mindre än två ministrar, AnnKristin Nykvist och Bosse Ringholm,
kommer att gästa konferensen och
hålla korta anföranden.

Svensk förening för folkhälsoarbete och Statens folkhälsoinstitut är
givetvis också med som arrangörer.
Gå in på konferensens egen hemsida
www.folkbildning-folkhalsa.se
och
läs mer.
Bosse Ljungkvist,www.vgb.nu

Intressant inramning på konferensen
Årets nationella
folkhälsokonferens
i Alingsås har ett
spännande innehåll
och inramning.

Ljusvandringar
Varje år inbjuds ledande ljusdesigners från olika delar av
världen till Alingsås för att ge
var sin stadsmiljö en spännande ljussättning. Denna
inramning får konferensdeltagarna tillfälle att se under
guidade ljusvandringar på
kvällen under konferensen
första dag.

Caféseminarier
Själva
konferensprogrammet upptar förutom intressanta föreläsningar ”riktiga
caféseminarier”, det vill säga
tjugotalet seminarier – eller
cirkelgrupper – förlagda till
just caféer i caféernas stad
Alingsås.

Reflektörer
Under rubriken Folkbildning
och Folkhälsa får alla deltagare tillfälle att ventilera sina
idéer om hur folkhälsoarbetet
ska kunna utvecklas vidare i
samverkan. Cirkelgrupperna

får besök av ”reflektörer”
som ska lyssna in vad som
sägs och även kunna tillföra
grupperna ”bränsle” till diskussionerna i form av frågor
eller tankar om folkbildning
och folkhälsoarbete. Under
morgonen andra dagen
delger reflektörerna hela
auditoriet sina reflektioner
från första dagens samtal i
cirkelgrupperna.

Dokumentation
Omedelbart
efter
konferensen
läggs
referat
med mera in på hemsi-

dan
www.folkbildningfolkhalsa.se

Arrangörer i samverkan
De återkommande nationella
folkhälsokonferenserna har
hittills arrangerats i samverkan mellan Svensk förening
för folkhälsoarbete, Statens
folkhälsoinstitut samt ett
landsting och/eller en kommun som lokal arrangör. I
år inkluderas folkbildningsområdet då också Västra
Götalands Bildningsförbund
är medarrangör.
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Nya i styrelsen

Marianne Enge Swartz

Eva Renhammar

Arbetade med folkhälsofrågor i ett av
sjukvårdsområdena i Stockholms läns
landsting i nästan tio år men slutade
för två år sedan i samband med omorganisation. Arbetar nu som konsult
med särskild inriktning på kultur och
hälsa. Journalist till yrket. Har skrivit ett antal fackböcker, den senaste,
Öppna dörrar, är en guide till litterära
museer i Sverige. Nu håller jag på med
en antologi med författares resor samt
en bok om kvinnor i Botswana, där jag
bodde i fem år på 80-talet. Min ambition är att spegla 25 års utveckling i
landet genom kvinnornas ögon.
Bodde utomlands i nästan12 år och
arbetade med hälsofrågor i Afrika, för
Röda Korset i Génève och WHO. Diplom i folkhälsovetenskap från Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg.
Gillar föreningsarbete: är sedan 15 år
ordförande i det litterära Elin Wägnersällskapet, har varit ordförande i De
litterära Sällskapens samarbetsnämnd,
medlem i Författarförbundet och sitter
i styrelsen för bostadsrättsföreningen
där jag bor i Stockholm.
Är gift, har fyra vuxna barn och fem
barnbarn. Tillbringar somrarna i hus
mitt i byn i Elin Wägners by Berg i
Småland. Har börjat inse att Småland
inte är bästa platsen för trädgårdsamatör med större ambition är ork och
uthållighet. Entusiastisk tangodansare
på fritiden.

Jag är idag chef för stadskontorets
folkhälsoenhet i Malmö stad. Resan
startade när jag i mitten på 70-talet
påbörjade mina studier på Lunds
Universitet inriktningen var socialt
arbete framförallt med fokus på
ungdom och fritid.
Yrkeslivet började med arbete på
en ungdomsvårdsskola därefter blev
det arbete på motivationshem för
narkomaner, samordningsuppdrag
av Malmös missbruksvård samt
chef för en avgiftningsenhet för
narkomaner. I början av 90-talet
lämnade jag missbruksarbetet för
att arbeta med förebyggande frågor.
Fokus var inledningsvis alkohol- och
drogförebyggande arbete och frågor
rörande sexuell hälsa. Nu spädde
jag också på mina kunskaper med
studier i folkhälsovetenskap på
Malmö högskola. Idag arbetar vi
inom folkhälsoenheten som man
brukar säga brett med folkhälsofrågor. Grunden till det vill jag påstå
är att Malmö har en god tradition
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Årsmötet...

när det gäller folkhälsoarbete och
då inte minst i samverkan med våra
kolleger inom Region Skåne, Lunds
Universitet och Malmö Högskola.
Det finns också ett starkt politiskt
engagemang för folkhälsofrågorna
i Malmö vilket jag ser som mycket
betydelsefullt.
För att driva folkhälsoarbetet behöver jag som alla andra få näring
från olika håll. Jag får det genom
min fina man och två vuxna barn
som inte alls verkar inom mitt arbetsområde vilket är väldigt nyttigt!
Folkhälsoarbetet är en utmaning
på olika sätt, det prioriterar inte sig
själv och det är ett långsiktigt arbete. Resultatet ryms som bekant inte
alltid inom det kommunala budgetåret. Denna vetskap gör att jag ser
som en av mina viktigaste uppgifter
att förse politiker och andra beslutsfattare med bra kunskapsunderlag
så att de kan fatta väl underbyggda
beslut och därigenom satsa på ett
bra förebyggande arbete.

...avlöpte utan några större förändringar. Verksamhets- och ekonomisk berättelse, ansvarsfrihet, verksamhetsplan, budget och nyval gick på löpande band.
Eva Åhlström avtackades för sitt engagemang som sekreterare i styrelsen, men
fortsätter i valberedningen där Magnus Lijegren, SLL är sammankallande. Marianne Enge Swartz från Stockholm och Eva Renhammar från Malmö är två nya
styrelsemedlemmar som presenterar sig på annan plats i tidningen. Verksamhetsplanen 2005-2006 kan du läsa på vår hemsida www.sfff.org
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KALENDERN
Oktober
15-17 Möte med forskningen
Översikt av alkohol- och narkotikasituationen, beroende och behandling, förebyggande verksamheter. IOGT-NTO-gården,
Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm
20-21 Folkbildning och folkhälsa
Se sid 14-15
20-21 Gränslös utmaning
Ett alkoholpolitiskt toppmöte arrangeras
på Helsingborgs Kongresscenter av ABF,
Statens folkhälsoinstitut, Systembolaget
AB, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR, IOGT-NTO och Hotell och
Restaurang Facket HRF. Den svenska
alkoholpolitiken står inför nya stora utmaningar, inte minst i Skåneregionen där
toppmötet genomförs.
25 - 26 Effektiv tillsyn
Statens folkhälsoinstitut inbjuder till
konferens på Norra Latin i Stockholm på
temat ”Effektiv tillsyn nödvändigt i det
förebyggande arbetet”
November
9-10 Trygga och goda uppväxtvillkor
Forum Folkhälsa inbjuder till nationell
konferens i Luleå. Årets tema är ”Hur
bidrar vi till trygga och goda uppväxtvillkor?” Ett bra tillfälle till inspiration
och erfarenhetsutbyte i folkhälsoarbetet
rörande barn och ungdom.
10-12 Reorienting health policies, linking health
promotion and health care
Plats: Grazer Stadthalle, Graz, Austria
Arrangör: EUPHA (European Public
Health Association) organised by the Austrian Public Health Association (ÖGPH),
Slovenian Preventive Medicine Society
and Croatian Public Health Association
15-17 Förebygg.nu
42 seminarier att välja bland för politiker,
forskare och praktiker. Folkets Hus, Göteborg, Olof Palmes Plats, Järntorget
16

Nytt bränsle för folkhälsopolitiken
Statens folkhälsoinstitut arrangerar en
nationell konferens i Östersund om den
första Folkhälsopolitiska rapporten.

Webredaktör sökes!
Intresserad av folkhälsa? Vill du vara med och stödja
folkhälsoarbetet? Duktig webredaktör? Du har då
chansen att bli en i gänget i SFFF:s styrelse. Vänd dig till
någon i styrelsen och anmäl ditt intresse. Vi behöver dig!

17
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Baktankar/

Jag ska odla potatis
på kinesiskt vis, sa Roffe

J

ag ska odla potatis på kinesiskt vis sa
Roffe till mig. Vadå på kinesiskt vis sa
jag och skrattade? Fundera på det sa
Roffe. Jag tänkte efter en stund, kom
inte på något svar, dagarna gick och så glömde
jag bort det. Efter ett par veckor träffade jag
Roffe igen och han sa samma sak som tidigare.
Nå, sa han, har du funderat klart och löst det
hela undrade Roffe.
Ärlig som jag är så sa jag svarade jag nej. Kom
över på en fika någon dag så ska jag visa dig, sa
han.
Ett par dagar senare stod jag i Roffes välskötta trädgård, han är förtidspensionär och är
en sån där typ som har allt i topptrim, har alla
maskiner och lite till.
Först bygger jag en ram, fyller på med jord,
planterar sättpotatis och precis när blasten
kommer upp så lägger jag dit en ny ram på den
gamla ramen och så fyller jag på med jord och
jag har ju höns och det blir fin gödsel babblade
Roffe på. När sedan blasten kommer upp igen
så lägger jag dit en ny ram och fyller på med jord
igen. Just nu har jag satt dit en svart sopsäck och
låter det bli riktigt varmt och gott för potatisen.
Jag vattnar förstås och så fort blasten kommer
upp så sätter jag dit en ny ram.
Hur högt kan det bli undrade jag? Ingen aning
18

Av Sören Berglund

svarade Roffe. Blir det potatis undrade jag?
Ingen aning, sa Roffe. Jag såg det hela när jag
en natt satt och kollade på någon tv-kanal. Jag
har 600 kanaler sa Roffe sedan jag satt upp den
senaste parabolen, nu kan jag se på tv på alla
tider och på alla språk berättade han.
Vadå på tv, avbröt jag honom, (själv hade

Hur
högt
kan
det bli, undrade jag? Ingen
aning, svarade
Roffe.

jag just då ingen tv). Jo, sa Roffe, dom visade
hur kineser odlade potatis på sina balkonger på
höjden, och det såg så förbannat roligt ut så jag
måste själv prova om det fungerar.
I år har jag satt potatis på höjden, och inte
i fåror som vanligt, och jag berättade historien
om Roffe för en folkhälsokompis. När han hört
klart historien så sa han, det låter som folkhälsoarbete, så fort det dyker upp något så lägger
man till lite ytterligare, skillnaden är dock att
vi folkhälsoarbetare inte har någon som håller
ihop ramverket, vi har ingen som fyller på med
ny jord, vattnar eller gödslar och inte heller
någon som sköter omvärldsbevakningen på ett
bra sätt. Vi skulle behöva en Roffe som styrde
och ställde.
Om det blir potatis? Om jag lyckas vet jag
inte, men Roffe han fick potatis i massor, stora
som bakpotatis längst ner och sedan var det potatis hela vägen upp.

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
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Folkhälsomagasinet
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Svensk förening för
folkhälsoarbete
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118 91 Stockholm
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Fax 08 - 737 36 39
Mob 0704 - 84 03 04
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Malmö kommun
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