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Ledare/

Välkommen Maria Larsson!?

S

å har Sverige fått en ny folkhälsominister
– Maria Larsson – Kristdemokraterna.
Det kändes bra att den nya regeringen
ville fortsätta att prioritera folkhälsoarbetet. Det är ingen överdrift att påstå att ”folkhälsoSverige” hållit andan sedan valet; Skulle en
ny regering prioritera bort folkhälsofrågorna,
skulle det komma förslag om att lägga ner Statens Folkhälsoinstitut?
Jag ser utnämningen av Maria som folkhälsominister som ett första steg på att vi kan andas
igen, men inte andas ut. Uppgiften att hävda
folkhälsofrågorna och det främjande, förebyggande arbetet i en regering som vill ”tänka om”
kan inte vara så lätt. Men, det vet vi, Maria är
en stark och målmedveten politiker. Vad det
innebär att hon återkallar skrivelsen om folkhälsopolitiken som följer upp de 11 målområdena
vet vi inte. Vi utgår från att samlad erfarenhet
av effektivt folkhälsoarbete kommer att ligga till
grund för fortsatta satsningar.
Jag har skrivit till Maria och hälsat henne väl-

kommen. Då skall jag också bifoga en önskelista
på viktiga prioriteringar för ett effektivt folkhälsoarbete. Så här ser den ut:
Folkhälsans prioriteringar
• Utred de långsiktiga effekterna av satsningar
på folkhälsa och hur kommuner och landsting
kan genomföra investering i hälsa. Annars får
du aldrig fart på det långsiktiga folkhälsoarbetet. Se investeringar i hälsa som viktigt för (samhällets)/hållbar utveckling.
• Ge unga tron tillbaka på demokrati och delaktighet genom en storsatsning på den frivilliga
sektorn och den sociala ekonomin i ungdomsförbund, i idrottsrörelsen och genom studieförbund
och annan folkbildning t ex folkhögskolan.
• Se den ökande ohälsan hos unga kvinnor
som motiv att satsa kraftfullt på kvinnoperspektivet på hälsa. Särskilt viktigt är att hålla fokus
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på invandrarkvinnornas hälsa.
• Tillsammans med hälso- och sjukvården
måste det ske satsningar på förebyggande och
hälsofrämjande arbete bl a för att minska den
psykiska ohälsan.
• Barn och ungdom är en viktig målgrupp för
att främja psykisk hälsa. Om detta måste du
samverka med skolan för att redan i förskola
och de första åren i skolan skapa en stödjande
miljö för hälsa och lärande.
• Se arbetsplatsen som en bra arena för främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa genom att bl a fortsätta satsningen på alkohol- och
drogfrågor via parternas organisa-tioner. Ett
arbete som just skall starta och där intresset är
mycket stort från aktörerna.
Vi behöver en positiv utveckling av hela Sve-

rige varför samhällsutveckling t ex nya arbetstillfällen har ett nära samband med hälsan hos
befolkningen. Gör Hälsa för samhällsutveckling
till ett tema för ditt arbete.
• Snabba vinster och tidig avkastning på insatta medel får du om du satsar på två arbetsfält;
• De äldres hälsa och förebyggande av olyckor
i hemmet
• Olycksförebyggande arbete riktat till barn
och unga
När det gäller äldres hälsa kan du gott samverka med frivilligorganisationerna t ex pensionärsorganisationer, kyrkan och nykterhetsrörelsen. Det finns en åldersdiskriminering som
påverkar hälsan på ett mycket negativt sätt.
Vad gäller olycksförebyggande arbete särskilt
riktat till barn och ungdom är det kommuner
och landsting som är samarbetspartners. Skaderegistrering – kanske en lag om detta – skulle
påskynda utvecklingen av t ex säkra skolvägar.
Vi möts i folkhälsoarbetet!
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Definitioner
efterlysta!
Hälsopromotionsprogrammet -04
vid högskolan i Trollhättan/Uddevalla ger förslag på fruktbara definitioner:

Landsbygd eller storstad – spelar det någon roll för hälsan? Det var en av flera frågor.
Foto: Photos.com

Bostadsområdet
– en hälsofrämjande arena
Hur utvecklar vi bostadsområden i ett
folkhälsoperspektiv med hållbar utveckling som ledstjärna?
Det var temat för en konferens som forum Folkhälsa arrangerade i början av oktober. Västerås, Örebro, Helsingborg och
Norrköping har ingått partnerskap kring
denna fråga och berättade om sitt arbete.
Även allmännyttans bostadsföretag finns
med i samarbetet.
Framgångsfaktorer för denna typ av

arbetet redovisades. En viktig sådan är
delaktighet för de boende.
Professor Charlie Eriksson, Örebro universitet, beskrev vad som kännetecknar
den hälsosamma staden.
Dag två hade landsbygden och byn i fokus och här gjordes även jämförelser mellan stad, förort och landsbygd. Finns motsättningar och vad har de gemensamt?
Läs mer på www.skl.se


/GÅ

Lennart Levi proffs på stress
Stressen i mitt liv
Lennart Levi

Numera riksdagsmannen Lennart Levi kan stress. Hans bok
som nu har kommit i pocket är
värd att läsa för den som i jobbet
ska hinna med att arbeta även
med denna folkhälsofråga.
Den ger även ledtrådar för att
hantera egen stress.

Boken tar upp stress som företeelse, vad stressen består av
och hur den påverkar vår hälsa, vad som händer både i vår
kropp och själ.
Personliga erfarenheter kombineras med mycket visdom och
det hela mynnar ut i en diskussion kring frågan Vad gör livet
värt att leva? Läsvärt! 
/GÅ

Folkhälsa: Det allmänna hälsotillståndet hos en befolkning samt
mönster som råder inom och mellan samhällets olika grupper i ett
geografiskt område.
Folkhälsoarbete: Tvärsektoriella
insatser som skapar förutsättningar och ger möjligheter att främja,
förebygga och bevara folkhälsan
på alla strukturella nivåer.
Folkhälsopolitik: Politiska beslut,
riktlinjer och åtgärder som ger förutsättningar för att stödja, bevara
och utveckla folkhälsan.
Hälsopromotion: Handlar om
den process som genom delaktighet möjliggör för individer, organisationer och samhällen att öka
kontrollen över de faktorer som
påverkar hälsan och på så sätt
förbättra den.
Samhällsmedicin:
Tvärvetenskapligt kunskapsområde som
ser sambanden mellan struktur,
miljö och befolkningens hälsotillstånd.
Epidemiologi: Läran om sjukdomars uppkomst, uppträdande
och utbredning i en befolkning
över tid.
Per Lycke, Hälsopromotionsprogrammet -04, Högskolan Trollhättan/Uddevalla
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Musik lika viktigt som fotboll
Jag träffar fyra av de
fem medlemmarna
i Malmöbandet The
Sonnets på kulturcafét
och tillika biografen
Palladium i centrala
Växjö. Den femte
bandmedlemmen,
sångaren Per Magnusson, befinner sig i en
bil på väg till spelningen på hemmaplan
efter Rasslebygdsfestivalen.
När man läser historien om
hur The Sonnets började
verkar allt väldigt lyckligt.
Bandet bildades 1999 och
sedan dess har det bara gått
uppåt med spelningar över
hela Europa och en livespelning på anrika BBC i
England.
Men har det alltid varit
så? I en recension står att de
är bra på att beskriva ”det
svenska vemodet”.
– Vi trivs med det vi gör,
och vi gör det vi vill göra.
Det klassiska är ju att det
ska till svärta som grund
för skapandet. Det är inte
där vi vill hitta inspiration.
Vi inspireras av sånt man
blir glad av, säger Michael.
Idag jobbar alla i bandet
på ”vanliga jobb”. Men
målet är att bli musiker på
heltid.
– Det låter klyschigt men

det är sant, säger Fredrik.
– Det är som när man var
10 år och ville bli fotbollsproffs. Idag vill vi bli musiker, det är ingen skillnad,
inflikar Tobias.
Frågan hur politiker och

makthavare kan hjälpa till
med kopplingen musik och
hälsa engagerar killarna,
som kommer med många
förslag.
– Politiker måste inse att
musik är en lika viktig sysselsättning som fotboll och
hockey, den måste få högre
status, säger Tobias.
– Man måste gynna kulturlivet, säger Martin.
– Och få folk att öppna
ögonen för all bra musik,
fyller Michael i.
– Man måste få kidsen
att upptäcka grymma band!
Man borde sätta ihop ett
band av politiker, som Göran Persson och Alf Svensson, så kan de få känna hur
det känns att kämpa sig
fram som ett litet band, säger Fredrik.
– Göran Allstars! Utbryter Michael, och alla skrattar.
Men sanningen är att kil-

larna har lyckats efter att
ha kämpat mycket själva.
De tycker att det är viktigt
med bra musikundervis-

Hallå
Dan Andersson
Folkhälsosamordnare
Tanums kommun. Hur kopplar
du kultur och hälsa i ditt arbete?
Jag anser att kultur i olika former har
stor betydelse för folkhälsan men


Sonnets ärMichael Eriksson, piano, Martin Landhammar, trummor, Per Mag

ning i skolan - och minns
sin egen musikundervisning
i skolan som okreativ:
– Den var inte speciellt inspirerande. Det behövs mer
musiklärare, och kanske
lite mer pop och rocklåtar i
undervisningen, säger Fredrik.
– Och politikerna på lokal nivå borde kunna fixa

detta är inte så noga uppmärksammat och
undersökt. Vi som jobbar med folkhälsa
kunde bli mycket bättre på det. Dock använder vi kultur i olika former för att förmedla
hälsobudskap och ge möjlighet till reflektion
i folkhälsofrågor.
Har du några konkreta exempel?
Alkohol och droger som tema i form av teater, oftast i monologform, har vi använt vid

mer replokaler!
– Ett band borde åka runt
på skolor och spela och inspirera ungdomarna. Om
de ser rockstjärnor så kan
de bli inspirerade. Vi tar tag
i det här till hösten, säger
Fredrik och ser allvarlig ut.
Killarna säger att de vill

vara förebilder för ung-

ett flertal tillfällen. Vi visade filmen ”Supersize
me” som handlar om skräpmat, och hade
paneldebatt efteråt. Musikframträdanden
i drogfri miljö, i samband med skolavslutningar och liknande festhelger, för att konkurrera med ungdomarnas drickande. I Fyrbodal har vi Hälsokällan, som arbetar med
drama och interaktiv teater, med inriktning
på olika hälsoområden.
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och hockey

Ungdomars tillgång till kultur
och fritidsaktiviteter kartläggs
Ungdomsstyrelsen gör just
nu färdigt Fokus 06. Undersökningen handlar om
vilken tillgång dagens ungdomar har till kultur och
fritidsaktiviteter och hur
de själva kan vara med att
påverka utbudet. Den 1 december är undersökningen
klar, vilket även gäller det
förebyggande och främjande arbetet, som ännu
hållit på för kort tid för att
några resultat ska kunna
presenteras.
Vi återkommer i frågan
i kommande nummer av
Folkhälsomagasinet.
Regeringen har beslutat

om en satsning på förebyggande och främjande
insatser för unga samt
för att utveckla drogfria
mötesplatser. Satsningen
meddelades tidigare i den
ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma – rätt till välfärd (prop.
2004/05:2). Syftet är att
genom stöd och utbildning
kring
utvecklingsarbete
motverka att ungdomar
hamnar i ett socialt utanförskap.
Läs mer på:
www.ungdomsstyrelsen.
se/kat/0,2070,1321,00.
html.

KONFERENSTIPS!
Unga och nätverkskulturer
Plats: Jönköping den 1 december kl. 9.30-18.30
Scandic Elmia, Elmiavägen 8,
Jönköping.
Kostnad: 800 kronor (inkluderar
mat och boken New Game),
eller 650 kronor för dig som inte
vill delta på middagen.

gnusson, sång, Tobias Söderlind, bas och Fredrik Gunnarsson, gitarr.

domar. Sambandet mellan
musik och hälsa är livligt
omdiskuterat. Killarna i
The Sonnets tror att det
finns ett samband.
– Ofta mår man bättre
när man varit på en bra
spelning än man gjorde
innan man kom dit. Nu låter det som man skulle varit
deppig innan, men så behö-

ver det inte vara. Se bara
på sommaren när folk tar
med sig picknickkorgar och
lyssnar på musik i parken,
alla är mycket gladare då!
Man mår bättre av musik.
Det har man gjort i århundraden, så det är ingen fluga.
Musiken är här för att stanna! säger Tobias
Anna Håkansson

Hallå Åsa Ranung
Folkhälsochef,
Landstinget
Sörmland. Hur kopplar du kultur och hälsa i ditt arbete?
Det finns en tydlig koppling mellan
kulturen och målområde 1 (delaktighet och inflytande). Kulturen ger
medel för människor att uttrycka

Under de senaste åren
har ny informationsteknologi fått avgörande
betydelse, inte minst för
unga, på olika områden i
samhället.
Kulturvanor, fritidsaktiviteter och organisering
har förändrats - hur påverkar detta kultur- och fritids
ungdomsverksamhet?

sin mening, påverka, ifrågasätta
och förändra. Kulturaktiviteter kan
motverka och förebygga ohälsa
genom att erbjuda upplevelser,
insikt, delaktighet och inflytande i
samhället.
I arbetet med trygga och goda
uppväxtvillkor är kulturupplevelser
viktiga för barns och ungas ut-

Under konferensen
medverkar bl a Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens
generaldirektör, Jessica
Linde, Interactive Institute,
Rasmus Fleischer, Piratbyrån och forskarstuderande,
Pertti Alasuutari, professor, Tampere universitet,
Finland
Konferensen vänder sig
i första hand till personer
som arbetar med unga i
kommun och föreningsliv, är beslutsfattare eller
forskare.
Mer information:
www.ungdomsstyrelsen.se
under konferenser.

veckling för att de gör tillvaron djupare, rikare, mer meningsfull och
begriplig. Forskning gör gällande
att deltagande i kulturella aktiviteter har ett statistiskt samband
med en lägre dödlighet i alla åldrar.
Det är också belagt att storkonsumenter av kultur är lågkonsumenter av vård.
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Under året har många möten och seminarier hållits
om kultur och hälsa. Här är ett urval!

Långtidsfriska och ”egen
Det hela började egentligen i slutet av
90-talet när Kulturrådet började kalla
till möten med folkhälso- och kulturarbetare för att diskutera hur vi skulle
kunna lyfta frågan om kulturens betydelse för vår hälsa och ge den tyngd
både bland professionen och politikerna. En idé som diskuterades var att
samla aktuell forskning om kulturens
hälsofrämjande betydelse i en rapport. Resultatet blev Kultur för hälsa,
en sammanställning av forskning och
utvärderade projekt som inspirerat till
möten och diskussioner sedan den publicerades år 2005.
Kultur för hälsa kan beställas genom Folkhälsoinstitutet och kan laddas ner i sin helhet på www.fhi.se.

Blir man frisk av kultur
undrade folkhäloplanerare Lis Palm i mitten,
t v Uno Nilsson, ordförande i folkhälsorådet,
vice kommunalråd, t h
Maria Lejerstedt, kommunchef. Enköpings
kulturchef Jan Bohman
bjöd på en inledande
blåsning (andra t h).
Nordiska nätverket
för hälsopedagogiska
verksamheter träffades i dagarna tre
(längt t h).

Blir man frisk av kultur? Detta var

rubriken när Folkhälsorådet i Strömstad möttes i mars och Kultur för hälsa presenterades på initiativ av folkhälsoplanerare Lis Palm. En del har
hänt sen dess, berättar Lis:
– Konstsamtal med äldre drog igång
efter mötet. Grannkommunen kommer att haka på. Häromkvällen hade
vi en upptakt, då kom 35 personer
från många olika håll som vill engagera sig i detta. Introduktion gjordes av
projektledaren Claudia Theel genom
ett samtal med deltagarna om Lars
Lerins utställning.
– Lars Lerin är årets konstnär i
Strömstad och har en härlig utställning med akvareller från Indien samt
grafik och blandteknik med andra
motiv. Alla verkade mycket entusiastiska.
– Vi har också genomfört ett rollspel
om politikernas verklighet på gymnasiets två sista årskurser, där både elever och politiker medverkade.
6

Cultura Vitalis. En heldag för kul-

tur och hälsa var det på Enköpings
vackra bibliotek i april. Konferensen
blåstes in av Enköpings kulturchef
Jan Bohman och föreläsarna avlöste
varandra.Jag var med och talade om
kulturens roll för hälsan med utgångspunkt Kultur för hälsa. Töres Theorell talade om hur man kan använda
kulturella aktiviteter i rehabilitering
och arbetsliv med utgångspunkt i hur
han själv som barn upplevde musik i
ett hem där båda föräldrarna spelade
instrument. Jonny Johnsson, företagsläkare på Stora Enso, berättade om
sin forskning där han myntat uttrycket ”långtidsfrisk”.

Projektledare Martin Odd berättade hur Halmstad kommun arbetar
med sitt kultur & hälsoprojekt.
På lunchen strosade vi i det vackra
vädret förbi dr Westerlunds bostad
– kanske är det han som inspirerat
kommunen till kultursatsningen?
Som present fick alla skriften Cultura Vitalis som presenterar ett antal
goda exempel på hälsofrämjande kulturprojekt. För beställning av boken
kontakta
kulturforvaltningenenkoping.se eller tfn 0171-25517.
SFFF ordnade en Nationell folkhälsokonferens i Haninge redan 2003
på temat Kultur för hälsa. Vi var lite
pionjärer.
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heter” i hälsokulturen

Hälsofrämjande

arbetsplatser.

Med kultur och hälsa som tema.

Åsa folkhögskola i Sörmland kal�lade i augusti till en heldag med spännande samtal mellan företrädare för
näringslivet och ”experter” på hälsa,
kultur och ekonomi. Anledningen var
att skolan planerar att skräddarsy en
utbildning som leder till lägre sjukskrivningstal, bättre planering och
minskade kostnader för företagen!
Inspiratörer var Johnny Johnsson,
Tommy Ljusenius, författare och debattör, som visade varför investeringar i hälsa är lönsamma och jag, som
talade om kulturens roll för hälsan.

Nordiska nätverket för hälsopedagogiska verksamheter möttes i tre dagar i
augusti på Skeppsholmen i Stockholm
för att diskutera sina verksamheter
och låta sig inspireras av varandra.
Första träffen ägde rum i Vara 1995
och denna gång var det Circonovas
(Stockholms läns landstings hälsopedagogiska verksamhet) tur.
Föreläsningar hölls av Karin Helander, professor i teatervetenskap och
chef för Centrum för barnforskning
under rubriken ”Att öppna nya världar”.
Jag medverkade med ett föredrag
om kulturens betydelse för hälsan il-

lustrerat med bilder ur konsthistorien.
Men viktigare än föreläsningarna
var kanske de innovativa övningarna
för att deltagarna skulle lära känna
varandra och hur de arbetade, de personliga mötena, och att glädjen och
skratten fick fritt spelrum.
Hela nätverket gick tillsammans
och såg och diskuterade Egenheter
– en onormal föreställning om stjärnor och ensamhet för elever i åldern 9
till 12 år. Föreställningen är ett samarbete mellan Circonova och Varietéteatern. Artister från Varietéteatern
och Zirkus LokoMotiv deltog också i
nätverksträffen. Nätverket har vuxit
med åren och denna gång kom drygt
30 personer från åtta verksamheter.
Äldst är Hälsoäventyret Oasen i
Vara (www.halsoaventyret.se), som
sedan 1993 erbjuder program till skolor, utbildningar, forumteater och studiebesök för att inspirera lärare och
elever att arbeta med hälsa.
Oasen har inspirerat Helseskilden
i Östfold i Norge samt hälsoäventyr
i Sverige: Älgen i Västra Frölunda,
Björnen i familjecentralen Stjärnan i
Göteborg samt Tigern i Torpaskolan
i Göteborg.
Hälsoäventyren arbetar med en
speciell metodik och förvandlar undervisning om kropp och själ till ett
spännande hälsoäventyr, där barnen
upplever och lär samtidigt.
Andra hälsoäventyr som inspirerats
av Oasen är Hälsokällan Fyrbodal,
Hälsoäventyret i Uppsala (www.lul.
se/folkhalsa) och deras ”filial” Hälsoäventyret Älvkarleby (www.villaharmoni.se).

Marianne Enge Swartz
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Bank med tid
i stället för pengar
Idén att byta tid mot
tjänster startade i
USA och har exploderat i Storbritannien
sedan millenieskiftet.
Tidsbanker finns nu i
många länder, när och
var startar den första i
Sverige?
När jag besökte min väninna Elisabeth, som varit
bosatt i Jerusalem i Israel
sedan 60-talet, berättade
hon om Tidsbanken, en organisation som kommit att
betyda mycket för henne.
När hon anmälde sig berättade hon vad hon kunde
göra för andra (till exempel
undervisa i engelska, stryka
skjortor, städa, gå ut med
hunden). Hon talade också
om vad hon behövde hjälp
med. Och sen letade Tidsbankens samordnare efter
någon som kunde hjälpa
henne och en annan som
behövde hennes tjänster.
Inga pengar är inblandade

i verksamheten, det är bara
tiden som räknas och alla
arbeten värderas på samma
sätt, oberoende av om du
t.ex. hjälper någon med
juridiska råd och får hjälp
med att städa garaget.
Projektet syftar inte bara
till att byta tjänster utan
också till att utvidga det sociala kontaktnätet och motverka ensamhet. Elisabeth
läser engelska med en ung
kvinna, som hon tror kommer att bli en god vän. Elisabeth i sin tur får hjälp av


Tänk om det kom ut tid här i stället för pengar? En dröm att stilla bedja om.

en ung man som tar hand
om hennes man, som har
Parkinson, medan hon går
på keramikkurs en gång i
veckan.

Inga pengar är
inblandade i
verksamheten.
När jag kom hem och

googlade på ”time bank”
visade det sig att tidsbankskonceptet introducerades
i Storbritannien 1986 av
en amerikansk juridikprofessor som tidigare startat
Timedollars i USA.
I Storbritannien har intresset för tidsbanker exploderat sedan millenieskiftet

Foto: Photos.com

och det finns nu ett 30-tal
tidsbanker i London.
Den första startade i en
vårdcentral av ett gäng
distriktsläkare, som blev
frustrerade över att de inte
kunde hjälpa patienter vars
hälsoproblem hade sociala
orsaker.
Kliniken anställde en
”tidsmäklare” som har till
uppgift att matcha människors kunskaper, färdigheter
och intressen med andra
människors behov.
Tidsmäklaren
kollar
också upp att arbetstimmar som registreras också
utförts och att inga som vill
jobba har kriminell bakgrund.

enskilda människor praktisk hjälp och vidgar sina
sociala nätverk. Personalen
på vårdcentralen uppger
också att människor som
använder sig av tidsbanken
får bättre hälsa, i synnerhet de med psykiska besvär
eftersom de tycker sig ha
fått något meningsfullt att
göra!

Genom tidsbanken får

Marianne Enge Swartz

Vem

startar

Sveriges

första tidsbank? Eller finns
den redan? Hör av dig till
Folkhälsomagasinet och berätta!
Mer information finns på
www.londontimebank.org.
uk och www.ordfront.se
(artikel av Olivia Andersson).
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Fem kulturmiljoner
på villovägar?
Var tog de fem utlovade forskningsmiljonerna vägen för forskning kring sambandet
kultur och hälsa?
Frågan ställs. Sedan
blir det tyst.
I juni skickade Folkhälsomagasinet iväg ett mail till
kulturminister Leif Pagrotsky. Fick bekräftelse att
det skickats till registrator
men inget svar. Nytt mail
skickades i augusti, inget
svar. I september skickades
två mail direkt till en av
handläggarna för kulturfrågor (med olika adresser)
och den 12 september fick
jag äntligen kontakt med
departementet.
Det visade sig att vår fråga till Pagrotsky i juni hade
utlöst en febril aktivitet på
departementet i september
eftersom det första mailet
inte hade registrerats och
man måste ta reda på vad
som gått snett!
Handläggare
Ulrika
Lindblad beklagade att
vi fått vänta på svar och
mailade listan på projekt
som fått tillgång till kulturmiljonerna genom Vetenskapsrådet. Utlysningen av
forskningsmedlen har varit
mångvetenskaplig eftersom
forskning kring kultur och
hälsa kan beröra såväl estetiska ämnen som psykologi,
sociologi och folkhälsovetenskap. Av projekten har
åtta fått treårsbidrag och
ett bidrag för ett år. Av nio
forskningsbidrag går sju till
kvinnliga sökande! /MES

Det tog lite tid för kulturminister Leif pagrotsky och hans medarbetare att förse Folkhälsomagasinet med listan. Men till slut kom den.
Foto: Anders Norderman

Här är hela listan
Musik som en coping-strategi: en studie av musikens
roll i coping med cancer
från patienternas perspektiv
Ahmadi Lewin Fereshteh, Sociologi, Uppsala universitet

Kultur, (bio)medikalisering
och manlighetens omvandlingar: Viagra som symbol
och teknik.
Ericka Johnson, Hum-Sam generellt, Linköpings universitet

Ursprungskultur och uppväxtkultur: Kulturens betydelse för internationellt
adopterades hälsa och livskvalitet
Judith Areschoug-Lind, HumSam generellt, Linköpings universitet

Föreställningar kring arbetsförmåga och ohälsa:
Icke-arbetsföra flyktingar i
Sverige 1950-2005
Norma Montesino, Socialt arbete, Växjö universitet

Unga, krokiga och kroniskt
sjuka. Kulturella bestämningar av funktionshinder
- Bentuberkulos på Apelviken, 1902-ca 1930 - En
pilotstudie
Marie C. Nelson, Historia,
Linköpings universitet

Kulturella aktiviteter och
hälsa i en åldrande befolkning: betydelsen av livslångt
deltagande

Medicinsk pluralism bland
Miskitu i östra Nicaragua:
En antropologisk studie
Johan Wedel, Antropologi,
Göteborgs universitet

Konstnärlig stimulans av
ledarskap: Hur konst, litteratur och musik påverkar
etisk, estetisk och emotionell kompetens? Hur påverkas medarbetarnas hälsa?
Britt-Maj Wikström, Vårdvetenskap/Hum-Sam generellt,
Ersta Sköndal högskola.

Musik för välbefinnande
och hälsa
Daniel Västfjäll, Psykologi,
Göteborgs universitet

Marti Parker, Sociologi, KI
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Skolan
Närmare 40 intresserade hade samlats till
vårt första seminarium.
Detta trots att solen
sken och det totalt
fanns närmare 450
seminarier att välja på
under veckan, dubbelt
så många som förra
året.

Vi var också där!
Solen skiner, massmedia,
politiker och olika intresseorganisationer vimlar
och minglar runt i Visby
under Almedalsveckan
i början av juli. Artister uppträder på öppna
scener och i kyrkoruiner.
Även alternativrörelserna
är där och argumenterar
i etablissemanget. Det är
valår, det är mycket!
Även vi i Svensk förening för folkhälsoarbete
var med. Vi säljer 5-kro-

nor för en krona till dem
som kommer till våra seminarier för att visa på
lönsamheten i folkhälsoarbetet.
Fyra seminarier, de
första fyra dagarna arrangerades på Högskolan Gotland. Högskolan
ligger mitt i smeten mellan båthamnen och Almedalsparken. Vi hade
totalt över 150 besökare,
inte illa i detta enorma
utbud.

Folkhälsominister Morgan
Johansson i kortbyxor och
Sven Bremberg från Folkhälsoinstitutet talade och sedan
diskuterades det. Under tiden
serverades ekologiskt odlade
gotländska morötter.
När vi försöker mäta hur
barn och ungdomar mår använder vi både mått på hur
ungdomarna själva skattar sin hälsa och mer hårda
data om självmord och självmordsförsök. Tyvärr sticker
Sverige ut bland elva länder
i Europa när det gäller hur
ungdomar mår psykiskt. Enligt Sven Bremberg finns det
ett tydligt samband mellan
självskattad psykisk hälsa
och tyngre problem. Undersökningar visar att ungdomar är ärliga i sina svar. Ungdomars psykiska välmående
har försämrats sedan början
av 90-talet. Varför?
Att komma från skolan

in i arbetslivet har blivit ett
problem på grund av att de
stora förändringarna på arbetsmarknaden varit snabbare i Sverige än i de andra
europeiska länderna under
de senaste 15-20 åren. Idag
har ungdomarna många fri
val medan det tidigare var
mer utstakat.
Utbildningen har blivit
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”marknadsstyrd”.
Hur
klarar man att hantera den
nya friheten med över 4000
gymnasieval, väljer man
rätt och är valet en realitet
för alla? Hur hjälper vi barnen i alla svåra val?
Skolsystemet måste bli
bättre på att hantera de nya
problemen. Hälsa som ansvarsområde bör in i skollagen! Kvalitén i förskolan är
hög, elevvården har, enligt
Sven Bremberg, förstärkts.
Trots detta säger barnen att
de mår sämre än tidigare
och sämre än ungdomar i
övriga delar av Europa.
Morgan Johansson började i det positiva. Svenska
barn mår bra och många
är nöjda med sig själva.
Samtidigt finns det varningssignaler,
självmord
och självmordsförsök ökar

både bland pojkar och
flickor, framtidstron sviktar, alkoholkonsumtionen
ökar, särskilt bland flickor.
Berusningsdrickande
har

Är det de stigande förväntningarnas missnöje vi
ser? Hur skapar vi trygghet
under förändring?
Morgan Johansson lyfte

Hur klarar man att hantera den nya friheten
med över 4000 gymnasieval, väljer man rätt
och är valet en realitet
för alla?
ökat från 3 procent när det
var som lägst till 9 procent
idag.
Prestationskraven ökar
både genom det kommersiella trycket och dagens alla
valmöjligheter, bl.a. med att
välja skola.
Frågorna har formulerats
tidigare.

också fram regeringens
satsningar med resurser till
skolan (kuratorer, psykologer och skolsköterskor) och
BUP. I en ny handlingsplan
för barn och ungdom lyfts
kommunens ansvar för
förbättrad tillsyn och satsningar på förebyggande. Vi
måste också lyssna på barnen och vara uppmärksamma både på etnisk segregation och skolsegregationen,
slutade Morgan Johansson.
I den efterföljande de-

batten diskuterades skolans
roll och möjlighet. Sven
Bremberg menade att sko-

lan måste jobba mer systematiskt och utvärdera och
använda vunna erfarenheter.
Kunskapen måste också
föras fram till beslutsfattare. Han jämförde med
hälso- och sjukvården som
har en tydligare tradition
att utveckla kvalitén genom
forskning och tillämpning
av sådant som man vet
fungerar.
En annan fråga som lyftes
var vikten av att se olikheter
mellan pojkar och flickor
och inte bunta ihop dem i
resultaten. Jämställdhetsarbetet är viktigt även bland
de yngre, tyckte Morgan
Johansson: ”Flickor hamnar på sjukhus och pojkar
hamnar på häktet!”
Gunnar Åberg
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Läs Sven Brembergs inlägg på www.sfff.org.

Foto: Photos.com
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n viktig för barns hälsa
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Seminarieslutsats: Lönar
sig satsa på äldres hälsa
Lägg år till livet och liv till
åren - det lönar sig.
Så öppnade Lennart Levi,
Stressforskare, med.dr. IPM
och riksdagskandidat vårt
seminarium om äldres hälsa.
För oss som arbetar med
folkhälsa med inriktning
på äldres väl och ve och
för äldre som nu är mitt i
processen är Lennart Levis ord en självklarhet. Att
man mår bättre och känner
sig piggare om man är stimulerad och känner sig behövd borde inte vara någon
större nyhet. Att man får
bestämma själv hur och var
man vill leva och bo och vilken vård och omsorg man
vill ha är väl en mänsklig
rättighet i vårt land?
Hela livet skall levas,

också den sista sträckan
menade Barbro Westerholm, vice ordförande AGE
(Older People´s Platform)
och riksdagskandidat (fp).
Hon talade om våld och
övergrepp, vanvård av äldre, om äldres läkemedelsoch alkoholberoende och
problem utifrån de biverkningar felaktig medicinering kan ge äldre.
Trots att jag och alla vi
som lyssnade på dessa intressanta föredrag vet att
vår svenska äldrevård är
ganska bra på sina håll och
att man gör trevande försök
att förbättra den när den
inte är bra räcker det inte.
Frågeställningarna och diskussionen som följde efter
föredragen visar att mycket

mer måste göras. Brist på
kunskap och en människosyn under all kritik verkar
vara de största bovarna i
detta drama. Min tanke,
då jag efter seminariet åter
klev ut i den gotländska
sommarvärmen var: ”Vad
skönt att vi är fler som
kämpar för ett rättvisare
samhälle.”
Se mig, hör mig, rör mig,
bekräfta mig.
Dessa fyra psykologiska
”ben” behöver vi människor för att känna oss tillfreds med vår tillvaro. Visst
måste det löna sig att satsa
på dem som en gång byggde
upp den välfärd vi nu åtnjuter. Varför skall detta vara
så svårt att förstå? Kanske
krävs en ekonomisk forskning, som påvisar vinster-

na, så att beslutsfattarna får
upp ögonen för hur mycket
pengar man spar på att de
äldre får stimulans och ett
värdigt liv. Om man nu inte
nöjer sig med att enbart se
de vinster man gör genom
att de får höjd livskvalitet.
Lönar det sig att satsa på
gamlingar - kan äldres hälsa
förbättras?
Svaret på den frågan besvaras med ett rungande
JA!!!! I alla fall om vi som
deltog i seminariet fick bestämma. För mig som arbetar i Umeå kommun med
kultur för seniorer, kultur
och hälsa var seminariet
en höjdpunkt i Almedalsveckan.
Eleanor Bodel

Varför lever kvinnor längre fast de är sjukare?
Almedalen och det är
tisdag och ”alla”, som vill
påverka politikerna inför
valet, är här! Vi har arrangerat seminariet Kvinnor är
sjukare, men lever längre
– Varför?
När klockan är fyra är
salen full av nyfikna deltagare som vill delta i diskussionen och lyssna till två
intressanta kvinnor Gunilla Krantz och Alexandra
Charles. Gunilla började
sitt yrkesverksamma liv
som allmänläkare. Nu är
hon docent i folkhälsovetenskap och forskar kring
kvinnors och mäns hälsa.
Alexandra är känd som f.d.
nattklubbsdrottning och nu
12

starkt engagerad i kvinnors
hälsa genom 1,6- miljonersklubben.
Seminariet inleds med en
bild av hälsoparadoxen:
Kvinnor är sjukare, män dör
tidigare. Kvinnor konsumerar betydligt mer hälso- och
sjukvård och läkemedel än
män samt är dessutom mer
sjukskrivna och förtidspensionerade. Trots detta lever
kvinnor i genomsnitt i fyra
år längre än män i Sverige.
Vad beror det på?
Skillnader i sjuklighet
och dödlighet mellan män
och kvinnor beror både på
biologiskt kön och sociokulturell position, d.v.s. genus. Skillnaden i livsvillkor

och position i samhället är
den starkaste bestämningsfaktorn. Att kvinnor lever
längre än män trots att de
är sjukare beror på att kvinnor har en biologisk/genetisk fördel (x-kromosom
och hormoner ger skydd),
goda sociala nätverk, flera
roller att leva i, bättre livsstil samt söker tidigare hälso- och sjukvård. Män tar
större risker, är inblandade
i fler olyckor och begår fler
självmord och dricker mer
alkohol. Kvinnor röker
dock mer än män. Gunilla
avslutar med ett citat från
Simone de Beauvoir: ”You
are not born a woman – you
become one”.

Det går inte att ta miste på Alexandras Charles
engagemang för kvinnors
hälsa. I egenskap av ordförande för 1,6 miljonerklubben bidrar hon bland
annat genom att använda
sig av kända personer för
att skapa opinion i frågor
som rör kvinnors hälsa. (Se
förra numret av FHM där
vi fick ”Hälsa på” Alexandra!). Opinionsbildningen
har lett till att kvinnor kräver vård och forskning på
samma villkor som män
och att forskning och utprovning av mediciner ska
ske på kvinnor - och inte
på unga män!
Anna Östbom
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Har vi råd att inte
förebygga? Angelägna
frågeställningar som
dessa avhandlades av
fyra välrenomerade
herrar på ett av våra
seminarier. Det handlade om ekonomi och
vad man kan spara på
förebyggande.
Seminariet inleddes med
att Bosse Pettersson från
Folkhälsoinstitutet gav en
översikt och pekade på
nödvändigheten av generella insatser. Han menade
att vi behöver fundera över
vilka hinder som finns för
att satsa på folkhälsoarbete
och hur vi ska övervinna
dem för att få igång ett
brett arbete.
Väl investerade pengar

Ilija Batljan, kommunalråd
i Nynäshamn, tog vid och
beskrev Nynäshamns långsiktiga arbete med folkhälsofrågor.
Han framställde det som
en absolut nödvändighet
för kommunens utveckling
att målinriktat satsa på
folkhälsa med centralt avsatta medel.
Nynäshamns
kommun
satsar varje år 440 kr per
invånare på förebyggande
och hälsofrämjande åtgärder.
Han jämförde med Västra
Götalands landsting, som
satsar mest av landstingen
på förebyggande åtgärder,
70 kr per invånare och år.
Kommunens
satsning
ryms inom ordinarie budget
och Iilja betonade att detta

ALMEDALEN

Förebygga höftfrakturer
gav stora hälsovinster
inte var något problem, det
betalar sig tillbaka mångdubbelt.
Iilja menade att sådana
insatser inte är svåra att genomföra och att resultaten
pekar på att pengarna var
väl investerade. Han tillade
att satsningen på folkhälsa
är ett led i att marknadsföra Nynäshamns kommun,
människor som lever där
ska känna att de har förutsättningar för ett långt och
friskt liv.
Medborgarinflytande?

Lars Lindholm talade om
vikten av att använda relevanta data och svårigheten
att översätta kvalitativa
upplevelser till faktiska ekonomiska termer. Vad är värt
att satsa på, investeringar
på kort sikt med klara mätbara resultat, exempelvis
skadereducering, eller på
lång sikt där faktorer som
medborgarinflytande och
demokrati blir viktiga?
Satsningar på olycksfallsförebyggande arbete har visat på besparingar på hela
40 gånger insatsen!
Mycket talar för att mer
långsiktiga satsningar också
kan ge stora vinster.
Vi bör också diskutera
om man inte ställer alltför
stora krav på besparingar
av hälsofrämjande insatser.
Modell för hälsovinster

Göran Henriksson, Samhällsmedicin Västra Götaland, avslutade med att
beskriva dagsläget i Västra
Götalandsregionen och den
modell som utarbetats för

att räkna fram hälsovinster
genom livskvalitetsberäkningar.
Insatser för att förebygga
höftfrakturer har till exempel visat på mycket stora
hälsovinster.
I den efterföljande frågestunden med panelen som
svarande, gavs en rik flora
av frågor från åhörarna.
Många närvarande hade
politisk koppling på kommunplanet och ett antal frågor och diskussioner kretsade kring hälsofrämjande
åtgärder inom ordinarie
budget eller som tillägg.
Vidare talades det om
utbildningsbehov. En synpunkt som fick god ge-

nomslagskraft var att kommuners revisorer måste få
relevanta kunskaper i vad
satsningar på folkhälsa kan
ge tillbaka.
En annan fråga som kom
upp var om det gjorts någon ekonomisk analys i
anslutning till de nationella
målområdena.
Det framgick naturligtvis
att det är enklare att mäta
resultat på vissa målområden än andra. Dock vidhöll
både Iilja och Göran att det
inte finns någon motsättning i att satsa på de mer
abstrakta målområdena.
”Det går bara vi är tydliga”, framhöll Iilja.
Carl Gynne
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Professionella utbytespro
första två piloter glada för
Har du undrat över hur
man arbetar med folkhälsa
i andra länder?
Vill du hälsa på kolleger
i andra länder och ta reda
på hur de jobbar? Du har
chansen genom PEP!
PEP är en förkortning av Professional Exchange Programme och
har utvecklats av Svensk förening
för folkhälsoarbete i samarbete
med folkhälsorörelsens globala
organisation IUHPE (International Union for Health Promotion
and Education). Genom PEP får
du möjlighet att under ett par
veckor följa arbetet hos en kollega eller institution i Europa
– och sedan ta emot en europeisk
kollega på motsvarande sätt.
Genom att SFFF är representant i IUHPE:s Europakommitté
har vi tillgång till ett fantastiskt
kontaktnät i Europa och kan
hjälpa till med att leta rätt på
intressanta organisationer eller
kolleger som kan erbjuda några
veckors studiepraktik. SFFF har
inrättat två resestipendier på
vardera 500 euros för svenskar
som vill delta i programmet och
vår arbetsgrupp undersöker vidare möjlighet till ekonomisk
sponsring.
Hittills har PEP haft två ”pi-

loter”, Birgitta Ellenius från
Landstinget i Västmanland och
Tanja Tomson, Stockholms läns
landsting, som har besökt kolleger England och Wales respektive
Holland. Läs deras rapporter!
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J

ag önskade besöka Wales eller
England för att de, liksom vi, har
en huvudsakligen offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det
innebär att erfarenheter och idéer
lättare kan appliceras hos oss. Wales
har också ett gott rykte när det gäller
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete; jag tänker närmast på
Heartbeat Wales, som var en nationell
strategi för att minska hjärt- och kärlsjukligheten i Wales under 1990-talet.
Det är klokt att tänka igenom vad
man vill få ut av studieresan. Om man
väljer att stanna längre tid på samma
ställe, får man förstås en djupare kunskap. För min del passade upplägget

”Roligt och stimulerande – men
bidraget från SFFF räckte inte!”
med besök både i England och Wales
bra, även om det innebar några extra
resor och förflyttningar. Under förberedelseperioden hade jag många kontakter med min huvudsakliga värd i
Wales, Malcolm Ward, som lade ner
stor möda för att min vistelse på öarna
skulle bli så intressant som möjligt.
Första veckan tillbringade jag i

nordöstra England och deltog i den
årliga folkhälsokonferensen i Gateshead. ”Alla” var där! Konferensen varade i tre dagar och utbudet av seminarier, föreläsningar och utställningar
var enormt. Jag var också två dagar
på North East Public Health Observatory, i Thornaby, Middlesborough.
Det är en enhet med uppdrag att göra
hälsolägesbeskrivningar och analyser,
en motsvarigheten till våra samhällsmedicinska enheter.

Andra veckan var jag i Cardiff, Wales. Min värd, Malcolm Ward, delade
sin tid mellan två uppdrag: nationell
expert för National Public Health Service for Wales och folkhälsostrateg i
ett lokalt Public Health Team. Genom
honom träffade jag politiker och experter på nationell, regional och lokal
nivå. Jag försökte hitta parallellerna
till vårt eget strategiska folkhälsoarbete, som innebär så mycket kontakt
med framför allt kommunerna men
det hittade jag inte och fann inte heller
någon riktig förståelse för.
De två veckorna gick förstås fort.
Väl hemma igen gällde det att snabbt
komma tillbaka till det vanliga jobbet, men med nya erfarenheter. Det
ekonomiska bidraget från SFFF var
välkommet, men det räckte tyvärr inte
på långa vägar. Finansieringsfrågorna
behöver få en bättre lösning i PEP-programmet.
En viktig dimension av besöket har
att göra med alla spännande möten
och relationer som skapades. Några
kommer att finnas kvar, såväl professionella som privata. Det bestående är
inte alltid det som är mest organiserat
och arrangerat utan minnet av alla
möten med intressanta, engagerade
och trevliga människor som man kommer i kontakt med under ett så pass
omfattande och långvarigt studiebesök som detta.
Jag vill verkligen understryka vilken härlig möjlighet PEP-programmet
innebär för den som vill utvecklas i
sitt arbete och samtidigt skaffa sig annorlunda erfarenheter och knyta nya
kontakter. Så varför tveka - skicka in
en ansökan!
Birgitta Ellenius, Landstinget Västmanland
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grammets
möjligheten
D

et är påtagligt hur lite individer som arbetar med folkhälsa i olika länder vet om
varandras dagliga praktik. Bra studier saknas liksom gemensam bas för
kommunikation.
Som SFFF-medlem fick jag först
vara med och utveckla anmälningsformuläret till PEP. Själva idén till
en möjlighet för arbetsplatsbyte lät
mycket lockande och efter att ha fått
förfrågan att vara en av ”försökspersonerna” var nästa uppgift att hitta en
lämplig arbetsplats.
En fördel var att jag sedan tidigare
hade etablerat kontakt med en organisation i Holland som bedrev liknande
arbete som på min dåvarande arbetsplats.

Birgitta Ellenius
och Tanja Tomson är SFFF:s
två första piloter
i Professional
Exchange Pgrogram. Till England och Holland
gick resorna.

Föreningens representant i IUHPE:s europakommitté Björn Carlén informerar kommunalrådet
Helena Nyhus om PEP vid den senaste Nordiska
Hälsokonferensen. Foto: Per Haglind

”En unik chans att få uppleva
en annan arbetsplats i Europa ”
Viktiga saker att tänka på är: Vad

vill du få ut av ditt besök? Skall inriktningen vara praktisk eller akademisk?
Behöver du träffa yrkesverksamma
individer i hög position – tidsplanera i
god tid. Planera ditt besök med hjälp
av någon på värdorganisationen före
avresan.
Två veckor är alldeles för kort tid,
du hinner precis komma in i den nya
miljön och göra dig bekant med arbetsplatsen. En/två veckor till vore
ett bättre alternativ. Återkoppla dina
upplevelser, positiva och negativa, till
värdorganisationen, det uppskattas.
Jag var två veckor i Haag och fick
en bra inblick i hur organisationen på
den nya arbetsplatsen var uppbyggd,
hur personalen rekryterades till deras
rökavvänjningstjänst, vilka krav som
ställdes på erfarenhet och utbildning,
samverkan med politiker och andra

universitet och om olika pågående projekt eller kampanjer som organisationen drev. Detta leder till nya
idéer, erfarenheter och bekantskaper.
Man lär sig därutöver något om landets kultur, politik och religion.
Finansieringen utgörs av ett stipendium på 500 Euro. För att underlätta
full kostnadstäckning borde en fond
eller möjligheter att söka stipendium
via SFFF skapas.
Tanken med PEP är utmärkt! Att
främja denna typ av erfarenhetsutbyte
är en ovärderlig inspiration för det
fortsatta arbetet.
Tanja Tomson, Stockholms läns landsting

I samband med konferenser och kongresser sprider SFFF information om
programmet. För närvarande ﬁnns
kontaktpersoner i 14 europeiska länder. Närmare information om PEP
kan du få via föreningens hemsida
www.sfff.org (klicka internationellt),
där du också kan fylla i en ansökan
och anmäla dig till programmet.
Personlig information får du av
bjorn.carlen@miljo.goteborg.se,
tomas.falk@orebroll.se eller sussan.
oster@ltv.se
1
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Hälsosamt åldrande
Det talas mycket om att vi blir fler äldre.
”Hälsosamt åldrande” kommer upp på många
dagordningar. I folkhälsoarbetet vill man gärna
förebygga och det gäller att börja i tid. I WHOsammanhang talar man om Healthy Ageing
och då börjar man vid 50+. Det gäller att bryta
många tankemönster när vi talar om insatser
inför åldrandet.

U

nder
barndomen
och ungdomstiden
grundläggs
goda
vanor i vuxenlivet. På
samma sätt är det viktigt
att redan under arbetslivet
planera för ett bra liv och
goda vanor efter pensioneringen.
Var är de avgörande stegen i åldrandet nuförtiden?
Ny ålderstrappa
Kanske är det dags att rita
en ny ålderstrappa;
• 50 år arbetskarriär
• 50-60 barnen flyttar hemifrån, föräldrarna får nytt
eget liv, självförverkligande
och seniorboende
• 55-70 har många åldrande föräldrar att ta hand om
samtidigt som barnbarnen
kommer
• 65-70 pensionering och
en del av det sociala nätverket försvinner, fri från
arbete och tid för annat
• 70-85 krämporna börjar
komma, kanske vård av
make
• 80-100 risk att bli ensamstående, vännerna försvinner samtidigt som ålderskrämpor och sjukdom ger
behov av stöd, sällskap,
16

omsorg, hjälp och vård.
Försök och forskning ger
indikationer på att mycket
kan göras för att behålla
hälsan långt upp i åldrarna.
Och det är inte bara för att
40-talisterna åldras som
detta blir viktigt.
Höjd
levnadsstandard
och därtill framgångar
inom medicinen kan sannolikt förlänga livet och
komprimera den vårdkrävande tiden för många.
Medellivslängden var år
2004 78 år för män och 83
för kvinnor. Efter år 2015
kommer antalet äldre att
öka med snabb takt.
Finns fler?
Centrum för folkhälsa i
Stockholms läns landsting
har tagit initiativet till ett
nätverk för Hälsosamt åldrande.
Finns det fler sådana i
landet?
Hör av er och berätta!
SFFF har sannolikt Äldres hälsa som tema för sin
konferens i samband med
årsmöte den 21 mars 2007.
Boka redan nu in dagen! 


/GÅ

Här några aktuella rap
Vård och omsorg om äldre,
Lägesrapport från Socialstyrelsen, feb 2006

Ett aktivt liv som senior,
Sveriges Kommuner och
landsting, feb 2006

Rapporten beskriver utvecklingen med särskilt
fokus på vård och omsorg men innehåller också
ett avsnitt som tar upp
förebyggande
insatser.
Ensamboende och hemmaboende är två aspekter
som diskuteras samt hur
samhället ska anpassas
för att möta efterfrågan
från en äldre och friskare
befolkning när det gäller
miljö, bostäder, kommunikationer och service.

Här tar man upp olika aspekter på äldre personers
behov av fysiska, kulturella och sociala aktiviteter. Ofta gäller det att
samordna och informera.
Det sociala nätverket,
som kan bildas kring
aktiviteter, är inte minst
viktigt, även om aktiviteten i sig också kan hjälpa
till att förhindra krämpor
och ohälsa.
Ett bra liv ger bättre
hälsa!
Skriften tar upp förutsättningar för ett aktivt
liv, vilka resurser som
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börjar redan vid 50
Tolv myter
om åldrande

porter om åldrande
finns och goda exempel
på samordning och information samt en rad konkreta aktiviteter.
Dags att ta efter goda
exempel innan de blir för
gamla!
Nationell utvecklingsplan
för vård och omsorg om
äldre, Prop 2005/06:115

Ett av fjorton kapitel
handlar om Förebyggande arbete. Även detta
kapitel verkar ha fokus
på omsorg och vård men
det finns rubriker om
hembesök, förebygga fallolyckor, hjälp i hemmet,
servicetjänster åt äldre
och anhörigtjänst. Enligt

regeringens bedömning
behövs förstärkta resurser
för kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre.
Det finns nog mycket
att ytterligare lyfta fram
och utveckla i ett mer
hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. En
utmaning för en ny regering!
Ytterligare lästips: Det
goda seniorlivet. Skadeföebyggande arbete i praktiken:
Räddningsverket
och SKL, 2006 och Ett gott
och friskare liv som äldre
för en aktiv livsstil i natur
och trädgård: Västra Götalandsregionen, 2004.

1
2
3
4
5
6
7
8
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Vi måste alla förvänta oss att bli sämre
med åren, mentalt och fysiskt.
De flesta gamla människor har samma
behov.
Kreativitet är de ungas domän.

Äldre människors erfarenhet är inte relevant för det moderna samhället.
Äldre människor vill ha lugn och ro
omkring sig.
Sjukhussängar och sjuksköterskor är
den viktigaste frågan.
Omhändertagandet av äldre tar resurser från de unga.
Att lägga resurser på äldre är slöseri.

Äldre människor passar inte in på en
modern arbetsplats.
”Man kan inte lära gamla hundar sitta”.
Äldre människor förväntar sig att de
ska stiga åt sidan.
Saker och ting kommer att ordna sig
av sig själv.
Har du fler tips på aktuella rapporter om åldrande, hör av dig till
Folkhälsomagasinet www.sfff.se
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Umeå gott exempel för
ett kulturaktivt åldrande
Kultur för seniorer • kultur och hälsa
En manual/Umeåmodellen

K

ulturupplevelser
skänker livsglädje och
håller huvudet igång. Det
är budskapet i Umeå kommun och kulturförvaltningens projekt ”Kultur
för seniorer”, som pågått
sedan 2000 och nu presenteras i bokform.
Umeåmodellen kallas de
instruktionstexter som boken till hälften består av.
Den är en manual för hur
kommuner kan använda
kulturaktiviteter för att
främja hälsan hos äldre.
Första steget i projektet

var att undersöka vad
seniorerna i boendeenheterna i Umeå kommun de
facto ville ha. Utbudet var
inte stort, man hade egentligen bara gudstjänster och
bingo att välja på. Svaret
man fick var att seniorerna
ville vara aktiva och ha ett
socialt umgänge. Eller som
Eva Rinzén 65, uttrycker
det:
Det är viktigt att få
träffa de andra som bor
här och byta tankar och
åsikter. Människor är det
bästa man har.
Se mig. Hör mig. Rör mig.

Bekräfta mig. Detta är de
fyra grundpelare projektet
står på, de fyra grundläg-

gande behov alla människor har, oavsett ålder. Men
hur kan man implementera
dessa grundpelare? Boken
tar upp en mängd exempel på kulturevenemang
för seniorer: jättepicknick,
operabesök eller rullstolsdans. I Umeå tycks de ideella krafterna växa, och
många volontärer är med
och arrangerar kulturhändelserna. I planerna ingår
att utveckla samarbetet
med andra organisationer
i kommunen. Man hoppas att fler föreningar ska
lägga ut sina studiecirklar
på boendeenheterna, eftersom även seniorer har
behov av att prata om sina
intressen. 
/AH

Genuspedagoger på varje
förskola föreslår utredning
I augusti lämnade delegationen för jämställdhet i
förskolan sitt slutbetänkande Jämställdhet i förskolan - om betydelsen av
jämställdhet och genus i
förskolans pedagogiska
arbete SOU 2006:75.
Utredningen har letts av
SACO:s ordförande Anna
Ekström. Slutsatsen är att
dagens förskola förstärker
gamla könsmönster istället för att motverka dem.
Delegationen har under
de tre år den arbetat beviljat anslag till projekt för
att få kunskap om jäm-
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likhetsarbetet inom förskolan. Som exempel kan
nämnas att personalen
tittar närmare på hur barnen leker eller granskar
kritiskt sina egna föreställningar om könsroller.
Ett av de konkreta förslag
som delegationen lägger
fram är att ge Myndigheten för skolutveckling
i uppdrag att genomföra
utbildningen av genuspedagoger i förskolan. Utredningen föreslår att det
inom sex år bör finnas en
utbildad
genuspedagog
per 25 anställda.

Att könsmönster skapas redan bland de minsta
på dagis är känt sedan
länge och bekräftas i en
avhandling år 2000 av
Annika Månsson, fil.dr. i
pedagogik, Malmö högskola. Avhandlingen har
rubriken ”Möten som formar: Interaktionsmönster på förskola mellan
pedagoger och de yngsta
barnen i ett genusperspektiv” och kan läsas på
www.sl.mal.lu.se/NOM/
Annika			
Eva Renhammar

PRESSTOPP PRESSTOPP PRESSTOPP PRESST

Regeri
skrivel
Nya regeringen återkallar skrivelse om
folkhälsopolitik och
jämlikhet.
Varför är ännu oklart,
men Folkhälsomagasinet har några kloka
råd för det som kommer i stället.
Här skulle du egentligen fått
ta del av hur Gunnar Ågren
direktör för Statens Folkhälsoinstitut såg på förra
regeringens skrivelse Folkhälsopolitik för jämlikhet i
hälsa och hållbar utveckling
samt hur skrivelsen ställde
sig till förslaget om nytt
delmål - Frihet från könsrelaterat våld. Men som du
märkt blir det inte så. Skälet
till detta är att det i samma
stund som tidningen skulle
lämnas för tryckning kom
till redaktionens kännedom
att den nya regeringen dragit tillbaka skrivelsen.
Regeringen vill återkalla
skrivelsen Folkhälsopolitik
för jämlikhet i hälsa och
hållbar utveckling.
SFFF har erfarenhet

Vad det innebär att Maria
Larsson återkallar skrivelsen om folkhälsopolitiken
vet vi ännu inte. Vi utgår
från att samlad erfarenhet
av effektivt folkhälsoarbete
kommer att ligga till grund
för fortsatta satsningar.
Våra tusen medlemmar representerar personer i både
landsting och kommuner av
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ngen återkallar
se om folkhälsopolitik
Utdrag ur riksdagens protokoll 26 oktober 2006
Anf. 48 GUNVOR G ERICSON (mp):
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Maria
Larsson med anledning av att Statsrådsberedningen har
skickat ut en lista över planerade skrivelser där det framgår
att regeringen vill återkalla skrivelsen om folkhälsopolitiken
som är en skrivelse om en första uppföljning av de elva nationella folkhälsomålen som riksdagen antog 2003.
Hur vill statsrådet förändra folkhälsopolitiken utifrån de
elva målområden som riksdagen har antagit eftersom skrivelsen Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och hållbar tillväxt
återtagits?
Anf. 49 Statsrådet MARIA LARSSON (kd):
Fru talman! Tack så mycket för frågan. Det är riktigt att
vi har aviserat att vi kommer att dra tillbaka skrivelsen om
folkhälsopolitiken. Skrivelsen är i mycket en beskrivning av
det som den tidigare regeringen har gjort. Det sker ett likartat förfarande med flera skrivelser som beskriver den tidigare
regeringens förda politik.
Vår avsikt är naturligtvis att återkomma och presentera
innehållet i vår folkhälsopolitik framöver. Det närmare innehållet i den ska jag be att få återkomma till. Vi har funnits
på plats under bara några få veckor. Vi får därför skäl att
diskutera den frågan vidare.
Anf. 50 GUNVOR G ERICSON (mp):
Fru talman! Men innebär detta ändå att den nuvarande
regeringen står bakom de elva mål som riksdagen har antagit
och att den avser att fortsätta att arbeta utifrån dessa elva
mål?
Anf. 51 Statsrådet MARIA LARSSON (kd):
Fru talman! Vi ska återkomma till frågan. Det är mitt svar,
och det är det enda beskedet jag i dag kan ge. Vi har inte hunnit genomlysa alla frågeområdena. Vi har vissa inriktningar
med oss i bagaget från de förhandlingar som varit innan vi
trädde till i regeringen. Men tiden har varit alltför knapp för
att i detalj utforma all den politik som vi vill leverera, så låt
oss återkomma också när det gäller folkhälsopolitiken. Skrivelsen är, som sagt, tillbakadragen.

olika politiska färg och från
många ideella organisationer.
God utveckling över tid

De senaste tio åren har
folkhälsoarbetet utvecklats

i positiv riktning i Sverige.
Folkhälsofrågorna är inte
längre bara en sjukvårdsfråga utan finns på dagordningen i flertalet av landets
kommuner. Förebyggande
arbete prioriterar sig inte

själv på samma sätt som
lagstadgade insatser inom
skola, vård och omsorg.
Det tar tid att bygga
strukturer, att engagera
medborgare och sätta igång
aktiviteter.
Bra plattform

Många kommuner och
landsting oberoende av politisk majoritet har sett de
elva nationella målområdena som en bra plattform
och börjat prioritera insatser utifrån dessa.
Målområdena visar på
vad olika politikområden
kan göra inom de olika
målområdena.
Till exempel Målområde
1: Delaktighet och inflytande - hur många av dem som
arbetar med IT-frågor säger
att de bedriver ett folkhälsoarbete? Men de inser betydelsen av delaktighet och
inflytande.
Ju mer vi börjat kommunicera de elva målområdena
desto mer har också olika
verksamheter förstått sin
roll i folkhälsoarbetet.
Vi utgår från att regeringen tar del av både den kunskap som finns inom området och de erfarenheter som
landets folkhälsoarbetare
har genererat genom åren.
Viktiga punkter

Här är några punkter som
SFFF drivit och som vi tycker är viktiga för det fortsatta arbetet:

• Folkhälsoarbete kräver
långsiktighet.
• Folkhälsoarbete är en investering som ger avkastning, 1 satsad krona ger 5
- 40 kronor tillbaka!
• För att vara effektivt
krävs både strukturella
och individuella satsningar.
• Levnadsförhållanden och
levnadsvanor har starka
samband.
• Barn och ungdom är viktiga målgrupper.
• Skolan är en viktig arena
för folkhälsoarbete, hälsa
och lärande hänger ihop.
• Den psykiska hälsan hos
unga och unga vuxna,
särskilt kvinnor, kräver
både satsningar och kunskapsutveckling.
• Ett friskt arbetsliv är en
god investering både för
hälsa, effektivitet
och
färre sjukskrivningar.
• Hälso- och sjukvården
kan bli mer effektiv genom att satsa på det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet.
• Hälsosamt åldrande och
friska äldre är möjligt
och viktigt för att möta
en växande grupp.
• Frivilligorganisationer är
en viktig folkhälsoaktör
för ökad delaktighet.
• Se folkhälsoarbete som
en klok investering för
landets utveckling!
Eva Renhammar
Gunnar Åberg
Marianne Enge Swartz
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Bokhyllan

Stimulerande och lättläst om hälsa
Statussyndromet
Hur vår sociala position påverkar
hälsan och livslängden
MiCHaeL MarMOt
natur och Kultur förlag

H

älsans bestämningsfaktorer används fortfarande som en förklaringsmodell för oss som arbetar
strategiskt med folkhälsofrågor. Det
gäller att se helheten och sambanden
för att kunna förstå de olika delarna
och utifrån dem göra insatser. Michael Marmot går några steg längre.
Under 70-talet genomförde Marmot de så kallade Whitehallundersökningarna, vilket innebar att han

undersökte hälsan hos statstjänstemän i London. Marmot upptäckte
då att sjuklighet och livslängd följde
en så kallad trappstegsmodell där
höga chefer hade bättre hälsa än mellanchefer och att de i sin tur levde
längre än personal, som stod under
dem i hierarkin. Han kallar denna
sociala hälsogradient för statussyndromet och menar att status hänger
ihop med dels möjligheten att fatta
självständiga beslut om sitt eget liv,
dels socialt engagemang. Ju mer man
saknar kontroll och delaktighet i
samhällslivet, desto lägre hamnar
man på statusskalan
Med denna forskning som ut-

gångspunkt tar Marmot oss med på
en resa där han visar på hur statussyndromet gör sig gällande i olika
delar av världen och hur den relativa
positionen i samhället påverkar oss.
Vi får ta del av en mängd exempel
på forskning och Marmot diskuterar såväl resultaten som vägar för
att förbättra allas hälsa samtidigt
som skillnaderna minskar. Boken är
stimulerande och lättläst! Eller som
en recensent i en av våra större dagstidningar uttryckte det: ”Boken är
pepprad med statistik, men mellan
diagrammen är den förvånansvärt
spännande för att handla om något
så tråkigt som folkhälsa.”
/ER
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Amos Oz: Humor hindrar fanatism

Recensenten ser Amos Oz’ bok som ett sätt att vaccinera sig mot
fanatismens frö inom oss.

Hur man botar en
fanatiker
aMOS OZ
Wahlström & Widstrand

D

et var en fantastisk
kväll när tidningen
Vi inbjöd till ett möte med
den israeliske författaren
Amos Oz på Södra teatern i Stockholm i augusti.
Jag hade nyligen läst hans
självbiografi En berättelse
om kärlek och mörker (på
svenska 2005), en underbar
barndomsskildring, familjekrönika och historielektion
om staten Israels tillkomst.
Amos Oz, född 1939 i
det dåvarande Palestina
och uppvuxen i Israel, är en
av Israels mest kända författare.
Sedan 1967 har han arbetat för fred mellan israeler och palestinier och är en
förgrundsgestalt i folkrörelsen Fred nu, som bildades
1978. I lite för långa byxor

och lite för stor kavaj över
klarblå skjorta stod han
på scenen och föreläste ur
sin tunna, men innehållsrika bok Hur man botar
en fanatiker. Ett motgift
är, enligt Oz, humor: ”Jag
har aldrig någonsin sett en
fanatiker med sinne för humor, inte heller har jag sett
en människa med sinne för
humor bli fanatiker om inte
han eller hon förlorat sitt
sinne för humor.”
Han påpekar att man lätt
kan ådra sig fanatism samtidigt som man försöker
besegra den eller slåss emot
den.
Att läsa Amos Oz lilla
skrift kan vara ett sätt att
vaccinera sig mot det frö
till fanatism som kan finnas
inom många av oss som
arbetar med folkhälsa och
”vet” hur man ska leva på
bästa sätt - och gärna talar
om det för andra!
/MES
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Vid årsmötet 2006 fick styrelsen
tre nya medlemmar, som presenterar sig själva!

Nya krafter i styrelsen
■ Eleanor Bodel
Mitt liv har varit brokigt.
Jag utbildade mig till herroch damskräddare. Efter
ett antal år inom artistvärlden (jo, jag har varit popsångerska) flyttade jag till
Nordmaling för att öppna
restaurang.
Tillsammans
med min dåvarande man
ägde jag också Temagården, ett hem för kemiskt
beroende enligt Minnesotamodellen.
Tyvärr gick Temagården
i konkurs och jag satte mig
på skolbänken igen och
tog den studentexamen jag
sjungit bort i min ungdom.
Jag började engagera
mig i kommunalpolitiken
(s) samtidigt som jag ledde
ett projekt vars mål var att
motivera arbetslösa ungdomar att ta tag i sina liv och
sin framtid.
År 2000 blev jag projekt-

ledare för kultur för seniorer samt kultur och hälsa.
Mitt arbete går ut på att
bygga nätverk så att skolor,
kyrkor, organisationer, studieförbund, föreningslivet
och privatpersoner riktar
sin verksamhet till våra seniorer.
År 2005 arrangerades
6 653 arrangemang på dagtid för Umeås seniorer. Nu
har erfarenheterna sammanställts i en bok (presenteras på sid 18).

■ Carl Gynne
Som representant för en

Eleanor Bodel

Anna Håkansson

ny generation medlemmar
i SFFF hoppas jag kunna
bidra med idéer och kunskap från en ung vuxens
perspektiv.
Jag är utbildad folkhälsoplanerare på Mälardalens
högskola i Västerås och tog
min magisterexamen år
2004.
Mitt yrkesval och engagemang i hälsofrågor kommer
nog framförallt från mitt
stora idrottsintresse kombinerat med att jag alltid varit
en föreningsmänniska.
Jag

arbetar

sedan

januari 2005 som folkhälsoplanerare i Borlänge
kommun i Dalarnas län vid
enheten Hållbar Samhällsbyggnad.
Min strävan i arbetet med
folkhälsofrågor kretsar runt
idén av att förbättra hälsan
för befolkningen och att
synliggöra att många faktorer har betydelse för en
positiv utveckling av hälsoläget.
Privat kan jag beskrivas

som en lång kille på 26 år
som ursprungligen är uppväxt i Jönköping. Mina
intressen kretsar mycket
kring idrott och kultur. Jag
spelar fotboll i IF Tunabro,
division fyra, och sjunger
bas i Borlänge kammarkör.
Sambo, vänner och Hv71
är andra saker som ligger
mig nära hjärtat.

■ Anna Håkansson
Efter utbildning vid programmet för Medie- och
kommunikationsvetenskap
vid Växjö universitet fick
jag jobb som informatör på
Riksförbundet Hälsofrämjandet i Stockholm. Där har
jag nu arbetat i ett år med
projekt, som rör folkbildning och folkhälsa.
Arbetet innebär att jobba
med intern och extern kommunikation som webredaktör samt hålla kontakten
med
Hälsofrämjandets
samarbetspartners, bland
annat för att driva på utvecklingen av FaR (Fysisk
Aktivitet på Recept).

Carl Gynne

Att koppla motion och
hälsa är en inriktning jag
tycker är viktig! Min andra
hjärtefråga är kosten, vilket Hälsofrämjandet aktivt
arbetar med att förbättra
genom föreläsningar, informationsspridning, matlagningskurser m.m.
Vid sidan av jobbet läser

jag magisterkursen i Folkhälsovetenskap.
Jag bor i Växjö tillsammans med min pojkvän och
två katter. Älskar musik,
som jag inte kan leva utan,
jag både lyssnar, sjunger
och spelar piano. Samt gitarr, hellre än bra!
Motion är
viktigt för
välbefinnandet och jag finner lugn och rekreation i
långpromenader, löpning
och yoga. På somrarna kör
jag motorcykel, och tycker
det gör underverk för det
fria tänkandet – alla boxar
försvinner – och jag har löst
många problem på Skånes
vackra landsvägar…
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”Mina vänner”-böckerna
ﬁnns också för vuxna

I

sommar har jag spenderat en hel del tid i mitt
föräldrahem i Kalmar. Så fort solen skiner
får ömma modern städmani och vill gärna
att familjen ska ta tag i projektet att rensa
bland alla böcker och gamla saker som gärna
samlas i garage och andra förvaringsutrymmen.
När jag en varm dag i juni som bäst gick igenom
pappershögar med gamla skolböcker, leksaker
och allt som kan tänkas sparas från en barndom
fann jag en gammal ”Mina vänner”-bok, som
alla kompisar skulle skriva sina intressen i. Nostalgin var total när jag läste barndomskompisarnas mål och drömmar. En av de många frågor
som skulle besvaras var ”förening jag är med i”.
Vi var medlemmar i Greenpeace, vi brann för
WWF och sålde deras brevpapper (himmel vad
många brevpapper med ugglor mina föräldrar
fick köpa!). När vi blev lite äldre var det de politiska partierna som engagerade oss. Någon var
engagerad i Miljöpartiet en annan i MUF.
Åren har gått, och de har gått fort. Nu är vi

som skrev i ”Mina vänner”-böckerna vuxna.
För de flesta har ungdomens engagemang försvunnit på vägen då universitetsutbildningar,
kärlek och fikastunder med vännerna kommit
emellan. Det är så mycket som ska hinnas med
idag, och det är inte konstigt att många känner
sig stressade. Men engagemanget som jag tror
att de flesta som arbetar med folkhälsa innerst
inne känner, den där känslan av att brinna för
hälsofrågorna, behöver inte försvinna för att tiden inte tycks räcka till.
Men är det då sant, det som de initierade ofta
säger i talarstolar på seminarier runt om i landet, att ungdomars engagemang i föreningar
har minskat? Jag skulle vilja svara både ja och
nej! Ideella föreningar har ofta svårt att få medlemmar, och framför allt att få medlemmar att
jobba ideellt för de sakfrågor föreningen brinner
för. Men samtidigt finns ett brinnande engage-



Anna Håkansson

mang bland ungdomar, vilket man kan se genom
att titta på exempelvis universitetsvärlden. I studentkårer och nationer på landets universitet
och högskolor jobbar ungdomar åtskilliga timmar i veckan, ofta helt gratis. Dels för att man
tycker om studentlivet och vill delta och bidra,
men för många säkert också för att kunna visa
sitt engagemang i CV:t.
Samtidigt klagar många ungdomar på att de-

...den
där
känslan av
att brinna för
hälsofrågorna,
behöver inte
försvinna för
att tiden inte
tycks räcka till.

ras röst inte får höras i det mediebrus vi idag
lever i. Men det behöver inte vara medelålders
gubbar som sätter agendan för folkhälsoarbetet. Alla kan, genom engagemang påverka, och
gör man det genom en förening blir rösten desto
starkare. I dagens informationssamhälle gäller
det gamla slagordet man måste skrika för att
höras mer än någonsin. Men även föreningarna
måste ”skrika” för att visa att de finns, vad de
gör och att de vill ha med fler.
Jag tycker att det idag finns en brist på kommunikation i samhället när det gäller folkhälsofrågor. Det råder ingen brist på kunskap inom
kommuner, landsting och organisationer, och
Sverige har en rad framstående experter inom
flera hälsoområden. Men jag tror det behövs ett
nytänkande för att kunna nå ut till den yngre
generationen där många idag ligger i riskzonen
för till exempel övervikt.
Idag är var fjärde svensk femåring överviktig.
Det är siffror som framförs på varenda föreläsning gällande folkhälsa. Skrämmande siffror
och oacceptabla! Siffrorna måste förvandlas till
människor och leda till handling.
Förresten så finns det moderna versioner av

”Mina vänner”-böckerna för vuxna. Om en
kompis skulle ge dig en sån med uppmaningen
att fylla i fakta om dig själv, hoppas jag att du
under föreningar kommer att skriva ”Svensk
förening för folkhälsoarbete”.

Styrelsen/
Svensk förening för folkhälsoarbete
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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.

Hälsa på/Linde Sjöstedt - ledare för Circonova

Vi slår oss ner för att prata i
Sinnenas trädgård vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, en
lugn, vacker och fridsam miljö.
Det kan behövas för Lindes
arbetsliv är stressigt.

att göra livet mer begripligt, hanterbart och meningsfullt för eleverna.
Vårt mål är att stärka barn och unga
så att de ser att de själva kan ansvara
för sin hälsa, det handlar om att de
känner tillit och tror på framtiden!

Sedan tre år leder hon Circonova,
Stockholms läns landstings hälsopedagogiska verksamhet, som har Kultur- och utbildningsförvaltningen som
huvudman.
– Vi har skapat en unik modell för
hälsopedagogik i skolan med hälsa,
scenkonst och pedagogik, säger Linde.
Circonova startade redan 1997
i Nordvästra sjukvårdsområdet i
Stockholm och kan alltså fira 10-årsjubileum nästa år.
– Vi arbetar med pedagogik och teater, friskfaktorer, möten skratt och allvar – allt på samma gång. Hela tiden
utan pekpinnar!

Skolan bidrar med lokal, tid enga-

Circonova har producerat fem hälso-

pedagogiska program, alla enligt samma modell. Men vad är det som skiljer
Circonova från en vanlig teaterföreställning i skolan?
– Vårt uppdrag är att arbeta hälsofrämjande med scenkonst och pedagogik som metod. Vi utgår från vår
hälsopedagogiska modell, som vi har
utvecklat under nästan 10 år. Det bygger på ett nära samarbete med skolans
personal, vi arbetar tillsammans för



gemang och uppföljning. Circonova
upptäckte tidigt att lärarna behöver
ordentlig förberedelse för att kunna
följa upp föreställningarna och har nu
pedagoger, som fortbildar skolpersonalen i metoder som stöder skolans
hälsoarbete. De lär lärarna hjälpa
eleverna att bearbeta upplevelsen av
föreställningen genom drama- och
värderingsövningar, samtal, lek och
igenkännande.
– På det viset inspirerar vi och ger
kunskap om hur man kan arbeta hälsofrämjande i skolan!
Linde är kulturvetare, hon har studerat dansantropologi i Mexico och
arbetat som inspicient, dans- och
dramalärare, gjort research på SVT,
varit museipedagog på Wasamuseet.
Innan hon fick anställning på Circonova var hon enhetschef på Kulturen
Botkyrka.
– Det var fantastiskt när jag fick
jobbet att leda Circonova. Här känner jag att jag kan använda allt jag
lärt mig om kultur och pedagogik och
koppla det till hälsa.
Circonova erbjuds skolorna utan

Foto: mArIAnne enGe sWArtZ

Skapar hälsa med
pedagogik och teater
kostnad. Linde berättar att de blir
positivt överraskade av att landstinget satsar pengar på förebyggande
hälsoarbete och att det är av så hög
kvalitet.
– I vårt arbete utgår vi från Barnkonventionen och landstingets folkhälsopolicy men när vi skapar våra
nya program gör vi alltid avstamp direkt i barnens liv. De känner igen sig
i våra föreställningar och det är därför de berör och leder till nya samtal.
Barn måste bli sedda och lyssnade till
– det ökar känslan av att vara värdefull och det är en förutsättning för att
man ska göra goda val i livet.
Jag har följt Circonova genom åren

och när Linde tillträde som ansvarig
för Circonova var det ekonomisk kris
i landstinget och man planerade att
lägga ner Circonova. Men efter flera
turer blev Circonova i stället en ordinarie verksamhet inom Kultur- och
utbildningsförvaltningen.
– Och jag hoppas att vi har de tuffa
åren bakom oss. Vi har till och med
fått i uppdrag att utöka verksamheten
och erbjuda fristående fortbildningar
för lärare. I höst kommer vi också att
medverka i en kurs om ”Hälsa, livsstil
och gestaltning” för blivande idrottslärare på Lärarhögskolan.
Linde hoppas att sambandet mellan
kulturupplevelser och hälsa ska bli ett
utvecklingsområde för forskning.
Marianne Enge Swartz

