Medlemstidning för Svensk förening för folkhälsoarbete

#2
2007

F O L K H Ä L S O
M A G A S I N E T

Barnen
i fokus

Barnfattigdom i Sverige sid 8 • SFFF på plats i Almedalen sid 13 • Hälsa på Charlotte Petri Gornitzka sid 20

Folkhälsomagasinet • #2/07

Ledare/

Barnen i fokus

A

ldrig tidigare har barnen och deras hälsa
varit i fokus som nu. Larmrapporter om
barnfetma, barns psykiska hälsa och
förhållanden i barnfamiljer duggar tätt.
Barnen får inte stöd av kommunen, skolan klarar inte sina uppgifter när det gäller att se de
utsatta barnen etc. Barnombudsmannen är upprörd. I början av september genomfördes en
gigantisk videokonferens om barnens utsatthet
under ledning av drottning Silvia och folkhälsominister Maria Larsson.
Allt detta är strålande, men vad händer? Var
finns resurserna att:
• möta barnen redan i förskola och skola?
• ta emot barnen på BUP?
Och var finns kommunens insatser för barn
i missbrukarhem eller med psykiskt sjuka eller
instabila föräldrar?
Får vi som vanligt påminna om att insatser
måste vara både kortsiktiga; inga barn skall
utsättas och långsiktiga; alla barn skall ha
samma stöd och hjälp och ges lika möjligheter
i livet. Folkhälsoinsatser är alltid långsiktiga,
de kortsiktiga ofta uppgifter för socialtjänsten.
Larmen kommer att kräva insatser på kort sikt.
Vi, som vet att långsiktiga folkhälsoinsatser är
både effektivare och billigare, måste också föra
fram vår kunskap.

Jan Linde
Ordförande
Svensk förening för
folkhälsoarbete

Ge dig
in i debatten
för barnens
skull. Börja
med din lokala
tidning.

För mig är de långsiktiga insatserna i första
hand:
• Ökad fysisk aktivitet i skolan gärna i nära
samverkan med idrottsrörelsen. Samspelet
kommer att locka flera till fysik aktivitet också på fritiden.
• En medveten satsning på skolmaten i samverkan med det lokala näringslivet i livsmedelsbranschen. Skolbarnsomsorg med frukost
och mellanmål förbättrar skolresultat och
minskar godis och läskkonsumtionen.
• Föräldrarna får en bra introduktion till föräldraskapet genom utveckling av mödravården till föräldramottagning med föräldrastöd,
som fortsätter upp i barnens tonårstid.
• I alla kommuner skapas resurser för verksamhet för barn med föräldrar som har missbruk
eller psykiska problem.
Att en restriktiv alkoholpolitik och information
till föräldrar om hur barn reagerar när föräldrar
dricker, är ytterligare värdefulla insatser, det vet
vi ju, liksom hur viktigt det är med en förskola
och grundskola – med kuratorer, skolpsykologer
och skolhälsovård – som ser barnen och deras
problem.
Min uppmaning till dig som medlem i föreningen. Ge dig in i debatten för barnens skull.
Börja med din lokala tidning.

Janne Linde
Ordförande
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Folkhälsa
är politik

Folkrörelsernas roll i folkhälsoarbetet är viktigt. Nu ska frågan in i en arbetsgrupp hos
regeringen. Carl Gynne och Anna Balkfors lobbar i Almedalen.

Folkrörelsernas roll
i folkhälsoarbetet
■ Regeringen har under ett års tid talat
om att engagera den frivilliga, civila sektorn i välfärdsprojekt. Folkrörelserna har
en viktig uppgift också i folkhälsoarbetet.
Som en frivilligorganisation med helhetssyn på folkhälsoarbete kontaktade SFFF
regeringen för att föreslå riktade insatser.
Efter brev och e-post i frågan blev föreningens ordförande Jan Linde inbjudan att
möta representanter för regeringskansliet.
Inför mötet föreslog han regeringen att
inrätta ett Folkrörelsernas råd i folkhälsofrågor.

Idén är att motivera folkrörelserna att se
sin roll i folkhälsoarbetet och att stimulera
deras insatser genom att göra dem delaktiga i ett utvecklingsarbete.
Utgångspunkten är att folkrörelser inte
kan ”köpas” med bidrag eller andra ekonomiska styrformer. De kan bara inspireras till att delta.
Regeringskansliet visade stort intresse
och frågan vandrar nu vidare till en arbetsgrupp som funderar över samverkan
mellan stat och folkrörelser. Det är bara
att vänta på resultat! /JL

Folkhälsopris delas
ut i Västmanland
■ Folkhälsobyrån tillsammans med institutionen för vård och folkhälsovetenskap (IVF) på Mälardalens högskola arrangerar en nominering där ett folkhälsopris kommer att delas ut. Priset delas ut till
enskilda personer eller organisationer som framgångsrikt har arbetat
med förebyggande och hälsofrämjande folkhälsoinsatser i Västmanlands län. Syftet med folkhälsonomineringen är att uppmärksamma
och synliggöra goda exempel på förebyggande och hälsofrämjande
folkhälsoarbete. Pristagare utses av en jury bestående av personer
från Folkhälsobyrån och IVF på Mälardalens högskola. Priset delas ut till slutgiltiga vinnaren på en konferens i Västerås den 6 mars
2008. Konferensen är öppen för alla.
Kontakta Folkhälsobyrån för mer information 021-13 32 00, 02113 32 08 eller läs mer på www.folkhalsobyran.se

■ SFFF planerar en ny
serie politikerutbildningar
kring folkhälsa under
rubriken
Folkhälsa är
politik. Samverkansparter är i första
hand
Statens
Folkhälsoinstitut
och Sveriges
Kommuner
och Landsting. Utbildningen organiseras i samverkan med
landsting, regioner och
kommuner.
Folkhälsoinstitutet
finansierar de första fem
kurserna och vi räknar
med fortsatt stöd för ytterligare fem till tio kurser.
Föreningen producerar utbildningsmaterialet
”Folkhälsa är politik”, för
dessa utbildningar, men
materialet kan också användas i andra sammanhang. Föreningen svarar
för manus och utgivning,
Folkhälsoinstitutet för utvecklingskostnader och
Sveriges Kommuner och
Landsting för tryckkostnader. Materialet kommer
ut vid årsskiftet.
Först ut för utbildning
denna gång blir Landstinget i Kalmar och kommuner i Kalmar län. Under hösten kommer alla
landsting att erbjudas att
arrangera
utbildningar.
Som medlem i SFFF kan
du ta initiativ till att arrangera utbildningar med politiker i ditt län! Kontakta
projektledare Jan Linde.
/JL

/EF
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lens goda hälsa och välbefinnande som en viktig
I processen Hälsofrämjande skolutveckling ses elevernas och persona
förutsättning för att skapa en positiv och gynnsam lärandemiljö.
och skola eftersom det finns ett tydligt samband
Det hälsofrämjande arbetet bör genomsyra all verksamhet i förskola
l och föräldrar är viktiga byggstenar för att
mellan hälsa och lärande. Delaktighet och inflytande för elever, persona
t ska kunna bli verklighet. Vad händer i Sverige
trygghe
och
visionen om skolan som en stödjande miljö för hälsa, lärande
ditt län i kommande nummer!
idag? Två exempel presenteras här i Folkhälsomagasinet. Berätta om

Skåne satsar på hälsofrämjande skolor
År 2000 startade Region Skåne
och Kommunförbundet Skåne
ett projekt för att utveckla
hälsofrämjande förskolor och
skolor.
Kommunala kontaktpersoner från
Skånes 33 kommuner och stadsdelar
utbildades och blev ansvariga för att
väcka intresse för idén. Nätverk utformades som stöd- och utvecklingsforum med syfte att fylla på kunskap,
utbyta erfarenheter, lyfta fram och
sprida goda exempel samt driva verksamhetsutveckling.
Att utveckla Skånes förskolor och
skolor som stödjande miljöer för hälsa och lärande är en prioriterad process i den regionala folkhälsostrategin
2006-2009, God folkhälsa - för en
bättre framtid.
www.kfsk.se/pdf_filer/Folkhalsa_
Reg_Strategi_06-09.pdf
Certifiering erbjuds
Hälsofrämjande skolutveckling är en
långsiktig och ständigt pågående process som verkar för att
• utveckla hela skolans vardag till att
bli en stödjande miljö för hälsa, lärande och trygghet

FAKTA\Hälsofrämjande

I Skåne har hälsofrämjande skolutveckling kommit en bra bit på väg.


• stärka, utveckla och fördjupa olika
hälsoområden.
Kvalitetssäkringen lägger fokus på
de strukturella och holistiska frågorna
och är indelad i tre stadier med tillhörande indikatorer. De två första stadierna, förankring och implementering,
är styrda eftersom de har en så central
roll i Hälsofrämjande skolutveckling.
Däremot finns det inga givna faktorer
eller indikatorer i prioriteringsstadiet.

skolor

Idén om hälsofrämjande skolor kom från Kanada. År 1992 startades ett stort europeiskt hälsoprojekt ”The European Network of Health Promoting Schools” (ENHPS).
Initiativet togs av WHO:s Europakontor, EU och Europarådet. 1993 kom Sverige
med och för tio år sedan skapades ett nationellt nätverk för Hälsofrämjande skolor
under Folkhälsoinstitutets ansvar. I nätverket för Hälsofrämjande skolutveckling, som
koordineras av Myndigheten för skolutveckling, ingår kontaktpersoner från länen som
träffas två gånger per år med Agneta Nilsson som sammankallande.
➲ www.skolmyndigheten.se, www.euro.who.int/ENHPS, www.scoolsforhealth.nl
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Kvalitetssäkringen föregås av att skolan genomför en kvalitetsredovisning
varpå skolor som uppfyller kraven blir
certifierade och erhåller ett diplom.
Certifieringen blir ett bevis på att skolan bedriver ett aktivt och långsiktigt
hälsofrämjande arbete och har goda
förutsättningar att lyckas med de måluppfyllelser som åligger skolan, samt
även på sikt att förbättra folkhälsan!
Erbjudande till skolorna
Kommunförbundet Skåne och Region
Skåne erbjuder nu alla förskolor och
skolor i Skåne möjlighet att kvalitetssäkra och certifiera sitt arbete med
Hälsofrämjande skolutveckling.
➲ www.kfsk.se/halsofr_skolutv/
Halsoskola_popularversion_2007.pdf
➲ www.kfsk.se/halsofr_skolutv/
Skolutveckling_2007.pdf
Ingela Sjöberg, Folkhälsokoordinator,
Kommunförbundet Skåne
ingela.sjoberg@kfsk.se
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Hur går det för den
hälsofrämjande skolan?
Hälsa, lärande och trygghet i Stockholm
Relationer, elevinflytande, jämlik kunskap för hälsa, skolans
arbetsmiljö både för elever och
skolpersonal är hörnstenar i en
seminarieserie, som Centrum
för folkhälsa (CFF) nu erbjuder
länets skolor.
Utgångspunkten är sambanden mellan hälsa, lärande och trygghet. För
att må bra behöver man känna delaktighet, känna sig behövd och känna
glädje och inspiration.
Ett främjande perspektiv och helhetssyn på hälsa är den röda tråden.
Vid varje seminarium möts 70-talet
skolpersoner i ambitionen att förbättra det hälsofrämjande arbetet.
Seminarier fyller på kunskap
Under rubriken Hälsa lärande trygghet för hälsofrämjande skolutveckling
inbjuds till kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte.
Seminarierna tar upp lärandemiljö, elevinflytande, arbetsmiljö (både
elevernas och personalens), hälsokunskap, relationer lärare/elever och
elever/elever.
Vid en workshop under hösten
kommer formerna för ett närmare
samarbete att utvecklas.
I Stockholms län har bara ett fåtal
skolor varit med från början i utvecklingsarbetet med Hälsofrämjande
skola.
Arbetet påbörjades
I samband med att regeringen la en
proposition med namnet Hälsa, lärande, trygghet (2001/02:14) påbörjades
ett utvecklingsarbete på Centrum för
Folkhälsa i Stockholms läns landsting
tillsammans med Kommunförbundet

Främjande perspektiv och helhetssyn på hälsa är den röda tråden i Stockholm.

FOTO: PHOTOS.COM

Stockholms län och Myndigheten för
skolutveckling.
Några skolor, som anmälde intresse, möttes vid sex seminarier och nätverksträffar under ett år. Skolledning
och elever skulle vara med i team på
6-8 personer från varje skola.
Erfarenheterna från dessa semina-

rier utgör nu grunden för en löpande
seminarieserie med två möten per termin.
Gunnar Åberg, CFF

➲ Utvärderingsrapport mm hittar du

på www.folkhalsoguiden.se.

Därför är skolan en viktig
arena för folkhälsoarbete

Samma faktorer påverkar
lärande och hälsa

• Barn har rätt till trygg uppväxt, positiv
utveckling och hälsa (Barnkonventionen)
• I skolan nås alla, jämlikhetsperspektivet
• Man måste må bra
för att kunna lära
• Vanor grundläggs
tidigt i livet

• Trygghet och trivsel - kamrater
• Relationer och samverkan
– att bli sedd
• Delaktighet och inflytande
• Upplevelse av sammanhang
• Ha roligt och bli engagerad
• Använda alla sinnen – kreativitet
• Må bra och orka med
• Goda levnadsvanor
• Hela miljön kring eleven
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Stöd till barn och ungdomar i Fyrbodal
Hälsokällan i Fyrbodal startade som ett EU-projekt 2003.
Sedan 2006 drivs Hälsokällan som ett svenskt projekt av
Fyrbodals kommunalförbund.
En remiss är nu ute hos de 15
kommunerna i Fyrbodal för
att Hälsokällan ska bli en fast
verksamhet.
Just nu intensifieras arbetet i Fyrbodal kring ett strukturerat föräldrastöd
från det att man blir förälder och sedan hela vägen till barnen kliver in i
vuxenlivet! Genom att träffa andra
föräldrar och diskutera regler och
normer får man en gemensam glädje
i föräldraskapet står det på sid 11 i
boken vi använder ”Metoder för föräldrastöd från förskolan till tonåren”.
Hälsokällan har fått extra medel från
Länsstyrelsen för att utveckla Föräldastödet i Fyrbodal. Förutom ett brett
nätverk med representanter från fritid,
socialtjänst, skola, MVC, BVC med
flera, kommer 180 ledare att utbildas
för att arbeta med olika föräldastödsmetoder, till exempel COPE, KOMET
och Barnen i våra hjärtan (Mångkulturellt Föräldrastöd).

Läroplanens (LPO 94) mål om allas
lika värde, tolerans och ansvar och
skolan får ett verktyg för att arbeta
med dessa sociala färdigheter. I Munkedal inför nu alla skolor livskunskap
på schemat och fler skolor i Fyrbodal
kommer efter.

Livskunskap förs nu in som ämne i allt fler
skolor i Fyrbodal. Foto: Photos.com 

Många skolor runt om i Fyrbodal
håller nu på att införa livskunskap
som ett eget ämne, där barnen får utveckla självkännedom, relationer etc.
Genom livskunskap konkretiseras

Hälsokällan leder en utbildning i
Uddevalla kommun för nästan samtliga grundskolor där tre till fem handledare utbildas för att vara spjutspetsar och handledare på sina skolor när
det gäller det sociala och emotionella
lärandet.
Utbildningen pågår åtta dagar under innevarande läsår och även rektorerna medverkar i ett av stegen. Senast
läsåret 2009-10 ska de medverkande
skolorna ha infört livskunskap på
schemat. Mycket bra, tycker vi, eftersom flera forskare, praktiker och
framför allt barn vittnar om vilka förtjänster livskunskapen har. Som en tjej
sa: ”på den här skolan känner man sig
äntligen sedd och accepterad.”
När man hör sådana effekter går
man hem med ett leende på läpparna!
Henrik Erlandsson och Anne-Sofie
Skälegård, projektledare för Hälsokällan

Unga på stan: Vuxna måste lyssna
Undersökningar har visar att
den psykiska ohälsan bland
unga fördubblats eller tredubblats under de senaste två
decennierna (SOU 2006:77).
Vi gick ut på stan i Växjö och
frågade några ungdomar hur
de ser på hälsa.
Här är frågorna vi ställde:
1. Hur ser du på din egen hälsa?
2. Hur ser du på svenska ungdomars
hälsa i allmänhet?
3. Hur tror du att dagens ungdomar
kommer att må i framtiden? Hur tror
du att ungdomar mår idag?



Jennie Bystedt, 16 år
1. Den är dålig. Jag har dålig kondition. Det är mycket i skolan. Det beror nog en del på stress. Ont i magen.
2. Den är rätt så bra. Det är många
som idrottar.
3. Fysiskt vet jag inte hur ungdomarna
kommer att må, men psykiskt tror jag
bara de kommer må sämre. Det beror
på att man inte lyssnar på ungdomar.
Om vuxna lyssnade på ungdomarna
skulle de må mycket bättre.
Jonathan Dahl, 18 år
1. Den är bra. Jag har precis tagit
studenten och ska börja plugga och
jobba vid sidan om.

2. Den är nog ganska bra i Sverige.
Folk tränar hyfsat mycket, men i vissa
fall är det överdrivet mycket stress.
3. Det beror mycket på hur man själv
väljer att ta tag i situationen men om
man tränar och äter rätt så räcker det
långt. Och undviker stress i arbetslivet.
Emelie Haraldsson, 13 år
1. Jag mår bra. Det är inte stressigt i
skolan.
2. De flesta mår bra verkar det som,
men en del verkar stressade.
3. Det är svårt att säga, men bra hoppas jag.
Anna Håkansson
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Volontärer lyckad
skolsatsning
Det började för drygt tre år sedan när Helena Steen, lärare i
Internationella skolan i Nacka,
och Brita Isoz från Rädda
Barnen omsatte sina ideer om
hur man skulle kunna förbättra
kontakten mellan hem och
skola till ett treårigt projekt.
Medel beviljades av Arvsfonden och Nacka kommun.
”Barnens bästa” har varit projektets överbryggande målsättning men
Helena och Brita insåg att för att nå
detta måste man också förbättra kontakterna med föräldrarna. Internationella skolan ligger i Fisksätra, som är
en mångkulturell del av Nacka med
ca 58 nationaliteter, 65 språkgrupper
och ett nästan dubbelt så högt ohälsotal som kommunen som helhet. Projektet utvecklade en rad metoder för
att underlätta kontakten mellan hem
och skola.
Volontärer som extralärare
Många av eleverna var i behov av
extra studiestöd och hjälp med läxläsning. Projektet utvecklade en intressant metod som innebar att broar
byggdes mellan Internationella skolan
i Fisksätra och Saltsjöbadens samskola, som ligger i en del av kommunen
med en helt annorlunda befolkningsstruktur.
Volontärer, gymnasister från Saltsjöbadens samskola, kom till Internationella skolan och Lännbo friskola och
hjälpte till i klassrummen eller med
läxläsning efter skolans slut.
– Jag tyckte det var kul och jag fick
träffa många trevliga, ambitiösa och
smarta barn, säger Emma i utvärderingen av sina insatser.
– I think that my cultural view has
been widened, säger Magnus.
– Elevernas motivation höjdes och
läxor fick hög prioritet, vilket avspeg-

Volontären Ulrika hjälper Ayan i klassrummet.

lades i elevernas resultat, menar en av
lärarna.
Samtalsträffar för målsmän
Kunskaper i hur det svenska samhället fungerar fick målsmän som inbjöds
att delta i cirklar med Sonia Sherefays
material ”Barnen i våra hjärtan” som
utgångspunkt. ”Det bästa med cirkeln
var att veta att mitt barn inte är det
enda som har problem”, menade en
av föräldrarna.
Modersmålslärare som länk
Projektledarna satte upp bilder med
namn på lärarna så att andra lärare
visste vilka de var, vilket gjorde dem
mer synliga. Genom sina språkkunskaper kunde modersmålslärarna förbättra kommunikationen mellan hem
och skola. De fick också nya arbetsuppgifter som cirkelledare och som
översättare av informationsmaterial
till sina språk.
Vad händer efteråt?
• Det finns hopp om att gymnasister från Saltsjöbaden kommer att
fortsätta att arbeta som volontärer.
Detta går att organisera med god
vilja och mycket små kostnader från

FOTO: MARIANNE ENGE SWARTZ

skolornas sida.
• ”Barnen i våra hjärtan”-materialet
har inkluderats i den obligatoriska
familje- och samhällsinformationen
som bedrivs av Introduktionsgruppen i Nacka.
• Projektet har medverkat till att
modersmålslärarnas situation belysts och har visat betydelsen av
att man i ett mångkulturellt samhälle utnyttjar modersmålslärarnas
kompetens till stöd för nyanlända.
Familjecentralen, som kommer att
inrättas i Fisksätra, mycket tack
vare att kommunikationsprojektet
drivit frågan så starkt, planerar att
knyta modersmålslärare till sig som
brobyggare mellan kulturer.
Vad kan man lära av projektet?
Metoderna som projektet utvecklat
bör kunna spridas och användas i andra delar av Stockholm och landet. De
ger en modell för hur skolor kan samarbeta med studiestöd för elever som
är i behov av det och hur modersmålslärare kan användas som brobyggare i
ett mångkulturellt samhälle.

Marianne Enge Swartz
➲ Mer information samt hela utvärderingsrapporten på www.nacka.se
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Barnfattigdom

social utestängning i framtiden
Ett tydligt samband finns mellan barn till fattiga familjer och
ett långvarigt utanförskap. I
Sverige lever ungefär en kvarts
miljon unga under knappa
ekonomiska omständigheter.
Särskilt utsatta är barn till föräldrar med utländsk bakgrund
och barn till ensamstående.

rige, en studie sammanfattad av Tapio
Salonen, på www.rb.se.
Barnfattigdomsindex kan användas
som ett verktyg för ett mer målstyrt
arbete av kommuner som vill minska
barnfattigdomen.
Hur påverkas barn?
Ett flertal internationella och svenska
studier visar på negativa långsiktiga
effekter av att leva i fattigdom, säger
Tapio Salonen.
Förutom att det påverkar barns och
ungdomars hälsa negativt, innebär det
framför allt social utestängning längre
fram i livet.
I barnets perspektiv handlar det om
att kunna delta i fritidsaktiviteter som
fotboll, skolutflykt eller musikskola.
Det handlar om barns möjligheter
till social delaktighet, att få uppleva
saker tillsammans med vänner eller
familjer.

I Sverige finns ungefär en kvarts miljon barn – vart åttonde barn - som
lever i fattigdom. I de allra fattigaste
länderna lever vartannat barn i fullkomlig fattigdom, vilket innebär att
de har mindre än en amerikansk dollar per dag att leva på.
Det är svårt att jämföra barns hälsa
i förhållande till fattigdom mellan olika länder då fattigdom mäts på olika
sätt i skilda delar av världen, säger Tapio Salonen, professor i socialt arbete
vid Växjö universitet. Det handlar om
normalitet i ett samhälle och vad som
är normalt att ha för att kunna delta
i samhället på lika villkor. Varje barns
situation måste bedömas utifrån barnets perspektiv i respektive land.
Barnfattigdomen ökar igen
Den svenska välfärdskrisen under
1990-talets början innebar en drastisk
ökning av ekonomisk utsatthet för
många hushåll. Värst drabbades de
som redan var utsatta: barnfamiljer
med svag ekonomi, ungdomar och invandrare. Idag, år 2007, ökar barnfattigdomen igen sedan 1997, då den avstannade. Skillnaderna mellan fattiga
och rika fortsätter att öka framför allt
i storstädernas stadsdelar, säger Tapio Salonen. I Malmö, Botkyrka och
Landskrona finns högst andel fattiga
barn. I Rosengård finns 66,5 procent
fattiga barn, vilket är 19 gånger högre
än i Torslanda i Göteborg där 3,5 procent barn är fattiga.


Tapio Salonen, professor i socialt arbete
Salonen vid Växjö universitet har bland
annat skrivit rapporten Barnfattigdomen i
Sverige, som ges ut av Rädda Barnen.

I Sverige mäts barnfattigdom på
flera olika sätt. Ett mått är barnfattigdomsindex, utarbetat av Rädda
Barnen. Måttet består av två index
- låg inkomststandard och barn med
socialbidragsunderhåll - och beskriver
barns förhållanden i olika kommuner.
Genom måttet kan förändringar av
barns välfärd mätas på kommunal
nivå och jämförelse kan göras mellan
kommuner.
Barnfattigdomsindex redovisas i
årsrapporten Barnfattigdomen i Sve-

Vad kan vi göra?
Socialt kapital kan byggas upp hos
barn som växer upp i fattiga familjer genom att göra fritidsaktiviteter
tillgängliga för alla barn, säger Tapio
Salonen.
Det är upp till varje kommun att
utifrån sina resurser skapa fritidsaktiviteter som alla barn kan delta i.
Att lösa fattigdomsproblematiken är
komplext.
Det krävs breda insatser i samhället för att förebygga det utanförskap
som barnfamiljerna riskera att hamna
i, menar Salonen. Det handlar om att
få föräldrar förankrade i samhället.
Här kommer arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken in som
viktiga områden att ta tag i. Men det
gäller också bostadspolitiken för att
motverka den segregation vi har idag.
Eva Flodström
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DU SOM ARBETAR MED SEX OCH SAMLEVN
DU SOM ARBETAR MED SEX OCH SAMLEVNAD:

Beställ Lafas
Beställ
Lafas
metodhandböck
metodhandböcker!
metodhandböcker!
metodhandböcker!

Fråga Chans

*
750:750:-*

En metodhandbok om sex och samlevnad

Fråga Chans

En metodhandbok om sex och samlevnad
för dig som arbetar med 10 – 13-åringar

Rädda Barnens lokalförening i Västerås driver ett utbytesprojekt i Sudan.

FOTO:PERNIllANORSTRöM/RÄddABARNEN

Utbytesprojekt för
global och lokal nytta
Vill du engagera dig i globala
frågor på lokalnivå utan att
behöva söka nytt arbete eller flytta utomlands? En lokal
förening kan hjälpa dig!
Sverige blir alltmer mångkulturellt
vilket gör att vi måste bli mer medvetna om kulturella skillnader i hälsa.
Vi måste få in ett mångkulturellt perspektiv även i det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet i Sverige. Ett
sätt att öka medvetenheten och kunskapen kring detta är genom lokala
föreningars internationella projekt.

Fråga Chans är en metodhandbok som ger stöd
och inspiration i ditt arbete kring barns och ungdomars
kärlek, sexualitet och identitet. Beställ genom att skicka
namn och adress till fragachans@lafa.nu

950:-*
Röda Tråden

Rädda Barnens lokalförening i
Västerås driver ett utbytesprojekt
i Sudan för att utbyta erfarenheter
kring barns och kvinnors hälsa. En
aktuell fråga i Sudan är kvinnlig
könsstympning, vilket även berör
Västerås då flyktingströmmen från
Afrika innebär att man bär med sig
sedvänjan. Genom kontinuerliga
mailkontakter och utbytesresor ska
båda parter lära av varandra.
Våren 2008 planerar Rädda Barnen
i Västerås att resa till Sudan.
Vill du läsa mer om detta projekt gå
in på www.rb.se

950:-*

En metodhandbok om sex och samlevnad

Röda Tråden
En metodhandbok om sex och samlevnad
för dig som arbetar med ungdomar 13 – 19 år
Konkreta tips och förslag på hur man kan
arbeta med sex och samlevnad i skolan, på
fritidsgården, ungdomsmottagningen och andra
ställen där ungdomar finns. Beställ genom att
skicka namn och adress till rodatraden@lafa.nu

Kropp & Sexualitet

*
750:-

750:-

/EF

FAKTA\Rädda

Barnen i Sverige

Rädda Barnen i Sverige är en av 27 medlemsorganisationer i den världsledande barnrättsorganisationen The International Save the Children Alliance. Rädda Barnen arbetar
för barns rättigheter genom att väcka opinion och stödja barn i utsatta situationer.
Rädda Barnen i Sverige har 89 000 medlemmar, 249 lokalföreningar och 26 distriktsförbund. För närvarande finns 189 anställda i Sverige och 37 personer stationerade på
Rädda barnens utlandskontor. Två styrdokument är vägledande för Rädda Barnens
arbete: barnkonventionen och milleniummålen.

Kropp & Sexualitet
Fakta och metoder för lärare som
undervisar i svenska som andraspråk
Kropp & Sexualitet ger tips och förslag på hur man
kan prata om sex och samlevnad i svenskundervisningen. Beställ genom att skicka namn och
adress till kroppochsexualitet@lafa.nu
Mer information hittar du på www.lafa.nu
* Exklusive moms och frakt
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Föräldrastöd på
Fler komplikationer för invandrarkvinnor vid förlossningar
och sämre utnyttjande av
mödrahälsovården visar såväl
internationella som svenska
studier. Att kunna tillgodogöra
sig den preventiva mödrahälsovården är viktig för både
moderns och barnens hälsa.
För att ge alla barn en bra start i livet måste blivande föräldrar, oavsett
etnicitet och kulturell tillhörlighet, få
samma möjlighet att utnyttja den preventiva mödrahälsovården. Maline
Fälth, barnmorska och folkhälsovetare på Folkhälsobyrån har i sina tidigare uppdrag på mödravårdcentralerna i Västerås upptäckt att endast
ett fåtal invandrade föräldrar deltog i
föräldragrupperna, som anordnas av
mödra- och barnavårdcentralen.
Varför? För att få svar på frågan
genomförde Maline Fälth en studie i
Västerås: ”Gravida kvinnor i behov
av tolk”.
Av studien framgår att många blivande föräldrar inte förstod föräldragruppernas innebörd. Efter att ha
fått begreppet förklarat för sig ville de
gärna delta.
Ett av önskemålen var att ha separata grupper för män och kvinnor,
då vissa kvinnor var för blyga för att
uttrycka sina funderingar inför männen.
Ingen föräldragrupp söktes
Studien visar att blivande föräldrar,
som inte talar svenska, inte kände
till att det finns föräldragrupper och
frågade alltså inte efter detta stöd.
Folkhälsobyrån tillsammans med studieförbundet Bilda ansökte om ekonomiskt stöd från Arvsfonden, för att
starta projektet LiV – föräldrar på lika
villkor. Projektet startade år 2006. Se10

dan starten har 25 föräldragrupper
genomförts. Grupperna träffas tre
timmar tre till sex gånger.
– Det är en demokratisk rättighet
att invandrare som väntar barn får
samma information och stöd som blivande svenska föräldrar, säger Maline
Fälth.
– Alla har rätt till att få information
utfrån den kunskap man har. För att
ge stöd på lika villkor måste vi anpassa och utforma mödrahälsovården
utifrån invandrarföräldrars behov av
information och stöd.
MVC samarbetar
Genom samarbete med mödravårdcentralerna i länet får Folkhälsobyrån
namn och telefonnummer till invandrare som väntar barn och sätter ihop
språkgrupper, sedan är det föräldragruppsledarna som kontaktar föräldrarna och leder grupperna.
Deltagarna och de flesta ledarna är
erfarna tolkar, både kvinnor och män,
som Folkhälsobyrån utbildat till föräldragruppsledare.
– Våra utbildade föräldragruppsledare kan ge och nå fram med information och stöd på ett unikt sätt, då de
har både språk- och kulturkompetens,
säger Maline Fälth.
– Idag kan vi erbjuda föräldrastöd
på 13 olika språk.
Varje ledare planerar sin föräldragrupp med fokus på samhällsinformation som rör föräldraskap i samråd
med Maline Fälth.
Till någon eller några av föräldragrupperna bjuds en barnmorska in,
ofta Maline Fälth, för att informera
om vad som händer i kroppen under
graviditeten och om förlossningen.
Ämnen som diskuteras i grupperna
är bland annat förädrarollen, jämställdhet, hedersrelaterat våld, socialtjänstens roll, kost och motion. Man

Fatumo Osman, sjuksköterska och universitetsadjuk

talar också om lagar och regler som
styr det svenska samhället och dess
uppbyggnad.
Jämställdhet och integration
– Aktiviteter i grupperna ska främja
jämställdhet och integration, säger
Maline Fälth, men också förbereda
och underlätta föräldraskapet i det
nya landet för att verka för barns
bästa.
När projektet är avslutat och verksamheten permanentats är det tänkt
att en barnmorska från mödrahälso-
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lika villkor
Gruppen innebär också en social gemenskap, och de blivande föräldrarna
får möjlighet att träffa andra kvinnor
i liknande situation.
Vid träffarna får invandrarföräldrar
möjlighet att samtala på sitt eget språk
om hur det är att vara eller bli förälder
i ett nytt land och med ny kultur.
– Eftersom det är första gången jag
ska föda barn i Sverige känns det viktigt för mig att delta i gruppen och få
information på mitt eget språk, säger
Fardawso Mahamed Abdi, en av deltagarna i den nystartade somaliska
mammagruppen.
– Jag vill veta vad jag kan förvänta
mig av den svenska mödravården och
vad de förväntar sig av mig.
Eva Flodström

FAKTA\Folkhälsobyrån

kt vid Mälardalens högskola, leder den första somaliska mammagruppen i Västerås.

Foto: Eva Flodström

vården ska hålla i de medicinska delarna.
– Det krävs flexibilitet och förståelse för andra kulturer för att starta
sådana grupper, konstaterar Maline
Fälth.
Bättre förståelse
– För den romska gruppen har det till
exempel varit viktigt för kvinnorna att
få ta med sina svärföräldrar och för
den arabiska gruppen gäller grundlig
information om hur kroppen fungerar
under en graviditet då många har lite

kunskap om sin egen kropp.
Fatumo Osman, sjuksköterska och
universitetsadjukt vid Mälardalens
högskola, leder den första somaliska
mammagruppen i Västerås.
– Det är viktigt för de gravida kvinnorna att få information på sitt modersmål då mycket skiljer sig mellan
den somaliska och svenska förlossningen.
– Det är mycket i samhället som
skiljer sig mellan Sverige och Somalia.
Därför är det viktigt att kvinnorna får
stöd både under och efter graviditeten.

■ Folkhälsobyrån är en privat verksamhet i Västmanland som fungerar som ett
komplement till offentlig verksamhet när
det gäller arbete med folkhälsa, mångfald
och integration.
Folkhälsobyråns roll är att samordna,
metodutveckla och organisera så att insatserna verkligen når fram till invandrade
personer.
Företaget startade 1997. Personalstyrkan
består av två heltidsanställda personer
med medicinsk och folkhälsovetenskaplig kompetens. På deltid arbetar även tolv
språk- och kulturkompetenta informatörer
som hyrs ut till landstinget och kommunerna i Västmanlands län.
Dessa informatörer arbetar även som föräldragruppsledare. Folkhälsobyrån erbjuder även kurser till personal inom landstinget och kommuner i ämnet interkulturell
kommunikation.
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Lucior och Blåkulla

Frisörelever kommer på besök till servicehuset och klipper.

Glappet mellan äldre och yngre
ökar. Samtidigt saknar ungdomarna vuxna förebilder och
det finns många äldre som inte
upplever sin fritid som meningsfull.
Det började med ett stort behov av
lucior på våra boendeenheter. Barn
tycker om att klä ut sig och en mer
uppskattande publik än äldre personer lär vara svårt att hitta. Nu har alla
boendeenheter ”sin” förskola. Barnen
är inte bara lucior utan även påskkärringar och framträder med vackra
sånger på försommaren.
Mycket roligt händer i mötena generationer emellan. I påskas höjde
en liten manlig påskkärring sin röst
och frågade sin förskolelärare då de
besökte ett boende: ”Har vi kommit
fram till Blåkulla nu?” De äldre hade
svårt att hålla sig för skratt!
Seniorsurf
Andra exempel på samverkan mellan
generationer är seniorsurf där pen12

sionärerna lär sig hantera datorer och
grunderna i internet med elever från
högstadiet som lärare. Högstadieklasserna på Hagaskolan får en annorlunda lektion i biologi när de inbjuds till
Haga ädrecenter och sjuksköterskan
Thore Lövgren berättar för eleverna
vad det innebär att åldras.
I september besökte ett ”gäng” äldre damer från Hagaborgs äldrecenter
Hagaskolan för att prata slöjd förr
och nu med sjundeklassarna.
Resultatet blev samtal och bland
annat lektion i konsten att sticka. Nu
undrar niorna: ”När kommer tanterna tillbaka?”
Elever byggde blomsterlådor
De äldre på Umeåbygdens sjukhem
kan tacka eleverna på Dragonskolans
byggprogram för sina blomsterlådor
på höjden, där de äldre kan sitta i
rullstol och påta i jorden eller bara
beundra växtligheten. Är det kul att
spela kula, undrade eleverna då de
såg pensionärerna kasta sina bouleklot. Nu ställer Umedalens veteraner

upp och besöker årskurs 7, 8 och 9
på Västangårds skola på gympalektionerna och ger dem en inblick i boulens
värld.
Frisörelever fixar håret
Dragonskolans frisörelever plockar
med sig vad som krävs för att 47 seniorer på Tomtebo och Sjöjungfruns
boendeenheter skall bli fina i håret.
Umeås skolor har också öppnat dörrarna för seniorerna då de kommer
och pratar om hur det var förr i skolan, till exempel att man reste sig när
man besvarade en fråga.
Detta är några exempel på hur vi
arbetar här i Umeå.”Generationer i
samverkan” har vuxit fram under arbetet med nätverksbyggandet av KULTUR FÖR SENIORER • KULTUR
OCH HÄLSA. Det har tagit lite tid att
få gehör för idéerna, men med goda
exempel som ledstjärna visar allt fler
intresse av att vara en skola/förskola
som arbetar över generationsgränserna.
Eleanor Bodel
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TEMA:
Folkbildning
SFFF
I ALMEDALEN

Fokus på barnhälsa
skralt i Almedalen
■ Klimatförändringarna har nått Almedalen. Det sommarvarma Gotland
var inte som det brukar. Kyla och en
del regn mötte politiker, journalister
och oss lobbare detta år. Andra gången vi är med.
Svensk förening för folkhälsoarbete
ordnade fem seminarier under Almedalsveckan från tisdag till fredag.
Närmare 200 personer lyssnade och
pratade folkhälsa under 10 timmar.
2000 arbetstimmar för folkhälsa, gör
det någon nytta för hälsan?
Redan innan vi kom dit var ett seminarium annonserat på ledarplats
i SvD – ”Empowerment à la Pippi”.
Men hur får vi folk att komma och
hur lyckas vi få upp folkhälsoarbetet
på dagordningen? När får folkhälsoarbetet sin Al Gore?
Den enda som tydligt tänkte på
barnen var en 100-åring, nämligen
Majblomman som firade sitt jubileum
genom ett seminarium om barns rättigheter och en barnkör, som sjöng
söta sommarsånger men också en
kampsång som kopplade ihop hälsa
och kultur ”Musik är som luft och
vatten som alla måste ha” – ett upprop för musikskolorna. ”Har barn-

Majblommans kör, ackompanjerad av Georg Riedel himself, var ett av få inslag som
handlade om barn under årets Almedalen, skriver Gunnar Åberg.

konventionen tagit sommarlov?”
hette Majblommans seminarium. Särskilda knattereportrar ställde närva-

rande politiker mot väggen. Läs mer
på www.majblomman.se.
Gunnar Åberg

Ha roligt är bra medicin
■ Töres Theorell, professor vid Umeå
universitet, inledde med att berätta
hur kulturen kan ge positiva effekter
på hälsan med bland annat körsång
som exempel. Eleanor Bodel, kulturhälsoarbetare från Umeå, berättade
om sitt arbete för seniorer i Umeå
kommun.
Kulturens påverkan på seniorernas
hälsa kan bäst gestaltas av ett japanskt

ordspråk som Eleanor citearde: ”Att
ta medicin är inte roligt, men att ha
roligt är bra medicin”(se artikel sid
12). Ann-Marie Brodén (m) från kulturutskottet menade att ett närmare
samarbete mellan kultur- och socialdepartementen kan vara önskvärt.
En idé att utveckla är det som finns
i Norge - kulturpeng som stimulansmedel, där i storleksordningen 200

miljoner kr. I nästa budget kommer
kulturen i skolan att uppmärksammas
genom ett ökat samarbete med folkbildningen.
Vidare kan kulturkort, inte olikt de
friskvårdskort som arbetsgivaren idag
kan göra avdrag för, komma att införas, diskussioner har förts med finansutskottet.
Carl Gynne

1

Folkhälsomagasinet • #2/07

SFFF I ALMEDALEN

Vad har folkhälsa och
isbjörnar gemensamt?
■ Författaren Johan Tell och läkaren
Johan Hallberg sätter fingret på en
av 2007 års hetaste frågor, miljö och
hållbar utveckling. De får också ihop
kopplingen mellan hållbar utveckling
och hälsa där isbjörnarnas förutsättningar att överleva i ett varmare klimat och människors strävan efter ett
långt friskt liv förenas.
Livsstil är förhandlingsbart. Bli lagom! Det är en av uppmaningarna
som Johan Tell, journalist och författare till boken ”100 sätt att rädda
världen” ger under seminariet. Tell
pekar på vad vi själva kan göra för att
förändra vår livsstil för en mer hållbar
framtid.
Om vi inte har råd med att rädda
världen, vad har vi då råd med, frågar Tell. Hans första och sista tips i
boken är att ringa en politiker. ”Du
kan aldrig själv rädda världen, men en
politiker kan å andra sidan inte rädda
världen utan dig.”
Om vi ska nå framgång i arbetet
för hållbar utveckling, menar Johan
Hallberg, att det är helt avgörande att
stora delar av befolkningen uppfattar
frågan om det hållbara samhället som
begripligt, hanterbart och meningsfullt.
Ett sätt är att vända på det vanliga
resonemanget om konsekvenser. Vi
måste förstå att det som är bra för

Inte ens isbjörnarna kommer undan effekterna av miljöpåverkan. Nu måste de lära sig
leva i varmare klimat.
FOTO:PHOTOS.COM

vår hälsa också främjar utvecklingen
av det hållbara samhället. Den egna
hälsan kan bli en ingång till de stora
frågorna om framtid och hållbarhet.
Med hälsan som drivkraft, särskilt
den egenupplevda hälsan och förståelsen av vad som verkligen får oss att
må bra, ges möjlighet till gemensamma målsättningar som rör samhällets
hållbarhet. Hallberg presenterar en
modell som förenar kunskapen om
hälsans bestämningsfaktorer samt för-

utsättningarna för hållbar utveckling
i Sju landmärken för hälsa och hållbarhet:
• Mer rörelse i vardagen
• Mer frukt och grönt i kosten
• Plats för mänskliga möten
• Plats för föräldraskapet
• Balansera stressen
• Närhet till naturen
• Närhet till kultur
Anna Balkfors

Kommentarer från åhörare
Kultur är en bra ingång till
folkhälsa. Lena Reyier-Ingman,
distriktsordförande (c) i Dalarna,
oppositionsråd (c) i Borlänge kommun.

Man kan åstadkomma mycket
utan tjänster och pengar genom att koppla ihop verksamheter och bygga nya strukturer. Margareta Persson,
folkhälsokonsult
1

Metaforer behövs för att få
oss att fundera och tänka
nytt. Håkan Jonsson, folkhälsostrateg Gotland
Det är jättebra att ta ett
större grepp, att få in prevention i vårdkedjan.
Maria Prigorowsky,
Cancerfonden

Det var en intressant koppling
mellan sjukvård och miljön.
Läkare för miljön är en förening som arbetar aktivt med
detta. Eva Nilsson Bågenholm,
Läkarförbundet
Folkhälsofrågorna borde ligga
på samhällsbyggnadsberedningen, där miljöfrågor ﬁnns.
Gunvor G Ericsson, riksdagspolitiker (mp)
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SFFF I ALMEDALEN

Empowerment
á la Pippi
■ Bengt Starrin, professor i socialt arbete, Karlstad universitet, inledde med
att läsa ett stycke ur Astrid Lindgrens
bok Pippi Långstrump i Söderhavet,
som utkom 1948. Stycket handlade
om när Pippi möter fröken Rosenblom, en gammal dam som brukade
komma till skolan för att förhöra barnen.
Barn som svarade rätt belönades
med karameller, pengar och soppa.
Barn som svarade fel straffades genom att de fick ställa sig i skamvrån
och skämmas. Pippi var fröken Rosenbloms motsats. Hon ansåg att inga
barn skulle straffas oavsett rätt eller
fel, utan att alla är vinnare och ska belönas. Med sitt mod och sin entusiasm
lärde hon de förtryckta barnen att
känna sig stolta och trygga, framförallt så att de vågade stå emot fröken
Rosenblom. På så sätt är Pippi ”girlpower”, livskraft och sinnebilden för
empowerment, menar Bengt Starrin.
Utifrån ett folkhälsoperspektiv ser
Bengt Starrin Pippi och fröken Rosenblom som två olika strategier att
förhålla sig till. Har vi Pippi eller Roseblom som förhållningssätt? Bengt
menar att vi gärna skuldbelägger
människor som inte faller inom ramen för samhällets normer. Människor som inte lever upp till samhällets
alla krav känner ofta skam och skuld.

Bengt Starrin använder Pippi som metafor.

FOTO:ANNABAlKFORS

Skamkänslor tömmer människor på
emotionell energi och livskraft. Bengt
Starrin betonar vikten av att uppmärksamma det goda hos människor
och att vi måste ta hänsyn till detta vid

utformningen av folkhälsoarbete och
folkhälsopolitik.
Eva Flodström

Lästips: Empowerment Askheim &
Starrin, Gleerups (2007)

En krona ger fem tillbaka!
Folkhälsoarbete lönar sig!
Prova hur det känns att köpa
en femkrona för 1 krona!
Konkurrensen om uppmärksamheten
i Almedalen är stenhård. Det handlar
om att göra avtryck och intryck på
nolltid. SFFF var ensam om att sälja
femmor för enkronor. För varje satsad enkrona på förebyggande arbete
får du fem kronor tillbaka! Inte alla

vågade slå till, men de politiker, intresseorganisationer och näringslivsrepresentanter som investerade i folkhälsa
genom sina sluga köp fick med sig ett
folkhälsoavtryck från Almedahlen.
Hälsa på agendan
47 av de hundratals seminarier som
anordnades anknöt i år till folkhälsa.
Det borde tyda på att frågan finns
på agendan! Almedalen kallas ibland

för politikernas Kiviks
marknad.
Det må vara hänt, men
får du chansen att bevista
Almedalen nästa år så är
det faktiskt ett gyllene tillfälle
att möta dem man aldrig annars får
tillträde till, knyta kontakter, förkovra
sig och kommunicera sitt budskap.
Säg till om du vill vara med i SFFFgänget i Almedalen nästa år. /AB
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Långstrump som förebild?
En utredning har avslöjat
barnmisshandel på institutioner och i fosterfamiljer från
1950-1980-talet. www.socialstyrelsen.se, mars 2006.
Uppfostringsmetoder som
användes enligt rapporten var
bestraffningar genom aga och
kränkande behandlig.
Med detta aktuella tema i
debatten finns anledning att
skärskåda några metoder som
blivit populära igen. Aga är
förbjudet i lag sedan 1979,
föräldrabalken.
Parent Management Training (PMT)
bygger helt på en i grunden behavioristisk teori om straff och belöning
även om man säger sig betona belöning.
Andra föräldrautbildningar har sitt
ursprung i kognitiv beteendeterapi.
Gemensamt är att man arbetar med
att ändra barnets beteende. Några begrepp som används:
• Time-out = barnet förpassas till ett
rum, dörren stängs och där skall
barnet sitta tills barnet har blivit
”snällt” igen. I detta rum ska inte
finnas några leksaker för då kan det
ju vara trevligt att sitta där. Skall
alltså inte förväxlas med Emil och
”snickarboa”
• Belöningssystem i form av en tecknad eller eventuellt sydd orm som
har vissa stationer som är belöningsstationer. Högsta möjliga belöning
är när alla små belöningsstationer
passerats genom att barnet varit
samarbetsvilligt.
• I några skolor har skamvrån sin
givna plats igen. Där får man sitta
och begrunda sitt uppförande och
hånas av klasskamraterna. Det sägs
att barnet skall reflektera där och i
sin ensamhet tänka på vad som orsakat straffet. Vilken ålder tänker
man då på? Att kognitivt förstå konsekvenser av handlingen och straffet
och reflektera är alltför komplicerat
för de flesta förskolebarn och även i
16

barnet som vuxen svårt att komma
över skam och blygsel över sig själv.
Ett viktigt mål i denna åldersperiod
är att barnets kamp för självständighet lyckas.
Barnet måste vinna tillräckligt ofta.
Föräldrarna ska agera genom att ta
över när barnet ger sig ut på alltför
vidlyftiga äventyr, och bidra med att
sätta gränser.
• Jag kan allt jag vill
I åldern 3-6 år finns omnipotensen
kvar, men på ett omedvetet plan vill
barnet bli övermannat.
Det känns skönt, beskyddande att
känna att vuxna är starkare och det är
till hjälp för att överge omnipotensen.
• Skolåldern
I åldern 6-12 år kan känslor av underlägsenhet skapas av att ständigt jämföras med andra.
Alla barn måste få vara bra på sitt
sätt. Varje barn har rätt att bli omtyckt för sin unika personlighet.

Pippi Långstrumps metod kan fungera.
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början av skolåldern. Att utestängas, att lämnas är ett svårt straff för
ett litet barn att komma över. Att
skämmas likaså.
Det som behövs är en påminnelse av
hur ett barn utvecklas känslomässigt
och socialt och vad det betyder på
lång sikt.
• Jag kan själv
I åldern 1.5–3 år ska barnet utveckla
självständighet kontra skam och blygsel.
Det positiva måste överväga. Barnet
måste få upplevelsen av att verkligen
kunna och få göra själv. Annars får

Konsekvenser på lång sikt
Effekterna av belönings- och straffuppfostran kan resultera i att man
som vuxen har svårt att veta sitt värde, aktar sig för att visa sitt rätta jag
och räds auktoriteter.
Ett barn skall inte fostras till lydighet utan till självständighet. Det sker
genom uppmuntran av kreativitet och
kärleksfull gränssättning.
Åter till Pippi Långstrump
Vi behöver likt Pippi genomskåda förljugenhet, ytlighet och vara misstänksamma mot konformitet och den egna
känslan av att inte våga sätta sig upp
mot auktoriteter.
Då kan man bli generös och glad
som hon och inte sätta sitt ljus under
skäppan.
Birgitta Berg Wikander,
Med. Dr. Psykolog, Stockholms Universitet

➲ Detta är ett sammandrag av en

längre artikel, se www.sfff.org
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Synpunkten/

Utanförskap eller social tillit?

J

ag har varit på min första Almedalsvecka. Och jag kan inte riktigt bestämma mig; har jag medverkat till
att förstärka det svenskaste av alla
innanförskap – eller har jag medverkat till att
hålla den sociala samförståndsandan vid liv,
den som gör att Sverige trots allt är ett ganska
tryggt samhälle att leva i?
Lite illa berörd är jag i alla fall och dyrt var
det, när ingen annan betalade.
Där strosade kändisarna omkring, nickandes och hälsandes och ”Men hej, kul att
se dig” och så vandrade man vidare mellan
gränderna. Då tänkte jag att det här är ett jättecocktailparty som antagligen går ut på: ”Se
mig, känn igen mig, hälsa på mig – och jag blir
bekräftad. Då finns jag fortfarande, är kvar i
innegänget.”
Mest absurt var nog deltagandet i ett seminarium om innanförskap och utanförskap.
Det gick av stapeln innanför murarna, innanför ytterligare en trädgårdsmur där man fick
ett vinglas i handen. Inläggen var helt RÄTT,
jag har inget att invända mot vad som sas;
nämligen att det viktigaste är att bryta det
svenska innanförskapet i stället för att fokusera på utanförskapet. Vi som tillhör innanförskapet måste bryta ner våra murar och vanor och normer. Så rätt så rätt, tyckte vi och

Där
strosade
kändisarna
omkring, nickandes och
hälsandes och
”Men hej, kul
att se dig”

Prisbelönt sajt:

Silverstämpel för kamp
mot äldrediskriminering
■ www.silvergen.org är en
mötesplats på webben för alla
55+.
Silvergen har inrättat ett pris
för insatser i kampen mot diskriminering av äldre.
Besökare på webbplatsen
har lämnat förslag till pristagare. Bland ett 30-tal nominerade
i personklassen gick tre till final
2006, nämligen Barbro Wester-

holm, Ludvig Rasmusson samt
pristagaren Margó Ingvardsson, tidigare riksdagsledamot
(v) och förbundsordförande i
RFSU. Numera är hon engagerad i Forum 50+ och med kvinnohälsa.
Organisationen
SeniorNet
fick också ett pris för sitt pionjärarbete att lotsa en äldre generation in i it-världen.

smuttade på våra glas. Och nästan alla var vi
vita intellektuella medelålders.
Alltså: Är själva Almedalsföreteelsen ett
enda stort bekräftande av det svenskaste av
allt svenskt; sommarvimmel över vissa organisationsgränser (men bara vissa organisationer,
de som har råd och tycker sig passa) men där
samtidigt normen för innanförskapet kraftigt
befästs?
Eller ska jag vara glad åt att det sociala kittet förstärks en smula mellan aktörer som annars har delvis motstridande åsikter? Att samförståndsandan ändå gör det lite lättare och
tryggare att leva?
Jag tänker på Robert Putnams beskrivningar av socialt kapital; det kan vara bridging eller bonding. Alltså det kan svetsa människor
samman i en grupp och samtidigt utestänga
andra. Eller det kan vara gemenskap som
överbryggar mellan olika grupper.
Almedalsveckan – till vilken kategori hör
den?
Margareta Persson, folkhälsokonsult, kommenterar Almedalsveckan i sin blogg, som vi
fått tillstånd att publicera i Folkhälsomagasinet.

Boktips:

Det gyllene åldrandet
■ Birgitta och Birger Rapp har
skrivit boken ”Den blomstertid
nu kommer – om vägen till det
gyllene åldrandet” med goda
råd till pensionärer/seniorer.
Läs eller ge bort i present!
Boken ger en varm inkörsport
till en tid av livet som många
ser som början till slutet. Så
behöver det inte alls vara.
Birgitta Rapp är fil.dr, forskningsdirektör i Stockholms
läns landsting, konsult och nu-

mera senior.
Birger Rapp
är professor
emeritus vid
Linköpings
universitet
och
gästprofessor
vid Uppsala universitet. Boken kan beställas via birger@
rapp.se, birgitta@rapp.se eller
www.bokus.com. Pris 250 kr
/EB
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IUHPE-konferensen:

Milstolpe i folkhälsoar
La Londe, Ottawa och
Vancouver år 1974, 1986
och 2007, milstolpar i folkhälsoarbetets historia? Våra
utsända rapporterar från
IUHPE världskonferens i
Vancouver sommaren 2007.
Gunnar Åberg: Vancouver blir kanske inte en milstolpe i folkhälsoarbetets utveckling men, tre intryck vill jag
lyfta fram:
Jämlikhet är svårt, nästan lika
svårt som att förklara vad folkhälsoarbete är.
Kritiska talare framhåller att vi inte
har lyckats att närma oss målet jämlikhet i hälsa, varken mellan eller inom
länder. ”Grandmother-test” (mormorstest) var ett nytt begrepp som användes av några talare. Det innebär att
kunna förklara för sin gamla mormor
vad vi folkhälsoarbetare jobbar med.
Evidence för vem eller frågan om
”orsak till orsaken”.
Från många talare och i seminarier
hördes en stor tvekan till hur evidence-begreppet används för att rättfärdiga eller förkasta folkhälsoarbetet. Vi
letar där ljuset finns, kanske inte där
kunskapen vi söker finns. Ett tema för
konferensen var Assessing the Effectivness of Health Promotion men det
känns som vi har lång väg att gå tills
vi hittar koncensus kring vad vi lyckas
med.
Vi måste vidga folkhälsokonceptet
från livsstilar till omgivningen.
Hälso- och sjukvården har en roll,
men en del av ansvaret bör föras över
till andra sektorer i samhället.

1

2

3

Reorientera till ”solution”
Cecilia Boldemann, CFF: De kvarvarande intrycken var en märklig bland18

Världskonferensen i Vancouver samlade många intryck för SFFF:s utsända. Magnus
Liljegren t.h. samlar idéer.

ning av poetisk klokskap och rebellisk
gusto under konferensöppningen till
väletablerade sanningar, dock med en
ny smal ”cutting edge” från seminariedagarna.
Stephen Lewis, special envoi for
HIV/AIDS in Africa, strippade med en
uppfriskande ursinnighet G8-mötet
genom att på punkt efter punkt blotta
förljugenheten i dess kommuniké, som
hade offentliggjorts bara 48 timmar
tidigare. Kärnan i hans budskap var
att sårbarheten hos kvinnor och flickor (52 procent av jordens befolkning)
överhuvudtaget inte nämndes. Det var
synd att detta anförande riktades till
dem som redan visste. Den verkliga
utmaningen är hur denna insikt och
insatser som den kräver kan ”säljas
in” och mobilisera beslutsfattare.
Don Nutbeam gjorde en strålande
insats under seminariet Health Promotion Effectiveness där han med en
talande symbolik framförde det angelägna budskapet ”don´t confuse methodology with rigor (likstelhet)”. Jag

citerar: ”Don’t use the wrong methodology and destroy what you’ve started. A man grew saplings (små plantor), pulled them out by their roots,
examined the roots, put hem back and
didn’t understand why they died…”.
Annat som konstaterades under seminariet var nödvändigheten av att
reorientera folkhälsoarbete från ”problem” till ”solution”.
Om men inte med utsatta
Marianne Granath, SKL: Blandade
känslor. En konferens med flera tusen
deltagare. Hög kompetens och många
kloka ord om de bestående orättvisorna i världen. Vi deltagare företrädde
till säkert 90 procent de väletablerade
och väldokumenterade i världens länder. Intrycket blev något motsägelsefullt eftersom konferensens fokus var
utsatta befolkningsgrupper. Mersmak
gav den pensionerade Kanada-ministern Monique Begin som med värme
och stark övertygelse fick mig att lyfta
huvudet, blicka framåt och återfå min
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rbetet?
tilltro till att en mer hälsofrämjande
politik är möjlig.
Vi i Sverige har gjort mycket
Ingvor Bjugård, SKL: Alla var där,
dvs. alla som har haft inflytande på
den hälsofrämjande litteraturen under
åren.
De finns på riktigt och är fortfarande auktoriteter. Det var hög kvalitet
på det mesta och vi kan bara konstatera att Sverige har gjort mycket och
ligger långt framme. Sista dagen hittade jag till Evidence in Health Promotion – Concepts & Tools for Practice,
förmedlat av professor Arja R Aro.
Henne vill jag höra mer av! Ytterligare ett starkt intryck gav Monique
Begin, som varit hälsominister i Kanada. Hon var ”en rivig kärring” som
vågade säga att vi är bra på att prata
- också hon själv - men att vara uthållig det är inte lätt. Samtidigt var också
hon optimistisk inför framtiden.
Idén mogen nu?
Magnus Liljegren, SLL: ”Nothing
is as strong as an idea who`s time
has come”. Så inleddes ett av talen på kongressen i Vancouver. Med
tanke på att närmare 3000 delegater från hela världen samlats kanske
man vågar dra slutsatsen att idén
med hälsofrämjande arbete faktiskt
är mogen. Över 2000 posterutställningar och en uppsjö av presentationer och workshops gjorde kongressen
till en godispåse för hälsoarbetare.
Entreprenören i mig gick i spinn över
metoder för regionalt folkhälsoarbete
från Manitoba/Kanada, integrering av
folkhälsa och hållbar utveckling från
Finland, lobbying för folkhälsa i Australien och hälsofrämjande hälso- och
sjukvård i Italien mm, mm. För egen
del fyllde jag resväskan med material
och idéer som nu ska prövas på kollegor på hemmaplan. ■

Fortsatt internationellt
engagemang för SFFF
Svensk förening för folkhälsoarbete
är representerad i IUHPE/EURO Regional Committee, som har följande
sammansättning:
• IUHPE:s President och regionala
Vice President
• medlemmar i ”Board of Trustees”
med hemvist i Europa
• ett antal valda medlemmar inom
europaregionen
• en representant från varje lands
”institutional member of national
scope”, Björn Carlén representerar
föreningen genom den sistnämnda
kategorin.

Under hösten kommer det internationella arbetet att stärkas genom att
två styrelsemedlemmar, Anna Balkfors och Eva Flodström, tillsammans
med Björn Carlén kontinuerligt kommer att bevaka föreningens relationer
till IUHPE, Folkhälsoinstitutets internationella arbete, aktuella EU-frågor
samt utvecklingen av föreningens
internationella projekt ”Professional
Exchange Programme” (PEP).
För vidare information se föreningens hemsida www.sfff.org och klicka
”internationellt” eller ring Anna
Balkfors, Eva Flodström eller Björn
Carlén (070-771 1961).

SFFF:s projekt väcker internationellt intresse
Under konferensen redovisades det europeiska utbytesprogrammet PEP, som
Svensk förening för folkhälsoarbete lanserat tillsammans med IUHPE:s europaregion. Nu framförde deltagare från värdlandet Kanada önskemål om
att få vara med.
Om föreningen orkar med att utvidga projektet får framtiden utvisa. I
Sverige ser föreningen över hur PEP-programmet kan stödjas och utvecklas
ytterligare.
Björn Carlén
Professional Exchange Programme (PEP) innebär för Sveriges del att intresserade föreningsmedlemmar får hjälp att följa praktiskt folkhälsoarbete i ett europeiskt
land under ett par veckor. Föreningen har instiftat två resestipendier. Det finns kontaktpersoner i 14 europeiska länder som hjälper till att hitta lämpliga personer och
organisationer som är beredda att ta emot intresserade ”auskultanter”.
Information och anmälningsblankett finns på www.sfff.org under ”internationellt”
och/eller www.iuhpe.org under ”scientific activities”.
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Always look at
the bright side of life
Ett minnesvärt inslag under
konferensen var den lille clownen som dök upp ibland på
scenen och såg så tafatt och
bortkommen ut som många
av oss nog kände sig i vimlet
bland drygt 400 deltagare i
konferensen Kultur för livet i
Lund i början av oktober. Här
kommer några intryck:
- Roligheter ska vi skapa många, tyckte folkhälsominister Maria Larsson i
sitt inledningsanförande om kultur i
vården och äldreomsorgen.
Det är lätt att instämma i hennes
efterlysning av ett helhetsperspektiv
på människan. Författaren och hedersdoktorn i medicin vid Uppsala
universitet (!) Merete Mazzarella filosoferade över hälsobegreppet, tyckte
att WHOs definition var orimlig och
förespråkade i stället ”hälsa är ett labilt jämviktstillstånd med dålig prognos”. Hon ifrågasatte medikaliseringen av normala tillstånd, till exempel
blyghet, och alla livsfarliga sjukdomar
man kan få av vanlig huvudvärk enligt
tidningarnas löpsedlar. Vad är förresten normalt när det gäller hälsa? När
hon själv gjorde en hälsoundersökning
utbrast sjuksköterskan: Du har nästan
normalt kolesterol, det är det nästan
inga som har!
Hjärnforskaren Martin Ingvar tog
vid och berättade om hjärnan och
tryckte fram rörliga bilder på duken
i en väldig fart. Synd det gick så fort,
för det borde vara konferensens viktigaste mål att ge oss deltagare de rätta
argumenten för hur kulturupplevelser
påverkar hjärnan.
Känslans väg i hjärnan
Martin Ingvar menade att hjärnan var
en kulturbärare och att hälsa innebär
20

i Göteborg som guide genom hjärnans
labyrinter. ”Vi har det bättre än vi
mår” och ”Vad är syftet med livet?”
är två citat jag noterade men något
svar på hur vi kan kultivera vår stenåldershjärna fick vi knappast.

Clownen som ibland dök upp på scenen
var ett uppiggande inslag under Kultur för
livet-konferensen.
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balans mellan individen och omgivningen. Professor Töres Theorell anknöt efter kaffet i lugnare tempo med
exempel från forskningen och återkom
till bilden som får en att förstå varför
man kan brista i gråt vid en genomgripande musikalisk upplevelse. Då tar
känslan den snabba vägen (low road)
från thalamus till amygdala och intellektets cortex kopplas in först senare.
Detta utvecklades också följande dag
med Peter Währborg från Sahlgrenska

Kärleksögon
Det var mycket musik de tre dagarna,
både i form av forskning och att njuta
av mellan föreläsningar och till middagen. En norsk överläkare Audun
Myskja berättade om sin känsla av
maktlöshet som ung läkare i kontakten med patienter med demenssjukdomar och hur han upptäckte att sång
och musik fungerar lugnande. Han
har utvecklat ett sätt att lära patienter
med afasi att säga meningar med hjälp
av rytmen i musiken. Dans handlade
det om när Krister Nyström berättade om dansterapi som ett sätt att
kommunicera med rörelse och vikten
av att söka kontakt på andra sätt än
verbala med människor med demenssjukdomar. Marianne Folkesdotter arbetar på ett liknande sätt inom vården
i Umeå med musik och berättade historier om patienter som korta stunder
hittade tillbaka till sina gamla färdigheter genom musiken.
- Expertögon ser vad som fattas,
kärleksögon ser vad som finns, menade Marianne.
Kärleksögon hade också Birgitta
Andersson som avslutade konferensen med att agera med sin egen kropp,
sång och med en film för att visa hur
hon arbetar med demensdrabbade och
med hjälp av musik lyckas återskapa
den gamla personligheten och färdigheter, som man trodde var glömda.
Behovet av människor som hon måste
vara oändligt inom vården.
Marianne Enge Swartz
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Nybyggaranda i Östersund
På Statens Folkhälsoinstitut i
Östersund råder det nybyggaranda. Många hungriga nyanställda tycker att det ska bli
roligt att arbeta med folkhälsofrågor. Det ska satsas mera på
att nå det lokala och regionala
arbetet.
Från 1 juli 2007 verkar Folkhälsoinstitutet från Östersund. När förfrågan
gick ut till medarbetarna i Stockholm
var det bara fem som kunde tänka sig
att flytta med till Östersund. Gunnar
Ågren fick förlängt förordnande till
2008 och veckopendlar liksom Sven
Andreasson, Sven Bremberg, Regina
Winzer, Karin Melinder och Anders
Stymne. Bosse Pettersson, Ylva Arnhof och Bernt Lundgren arbetar deltid
och Lena Kallings är tjänstledig för att
doktorera.
Det råder god stämning och nybyggaranda på Folkhälsoinstitutet, säger
Henrik Beyer som började för ett år
sedan efter att ha deltagit i traineeprogrammet. Henrik fick sin folkhälsoutbildning i Australien och kompletterade med en magisterexamen i
Sverige. Han har tidigare varit egen
företagare och arbetat med hälsopromotionsstrategier till företag. Henrik
tycker att den stora skillnaden med att
arbeta i en myndighet är att det inte
finns vinstintresse och att arbetet styrs
av regleringsbrev från regeringen. Att
utgå från Östersund ser han inte som

ett problem utan menar
att det till och med kan
vara en ”ice braker” när
man kontaktar någon ute
i landet.
110 personer arbetar på
Folkhälsoinstitutet och ytterligare 18 är på väg in
under hösten. Planen är
att det ska vara 150 personer, men det beror på
ekonomin, säger Anita Linell, som även i den nya
organisationen är chef för
avdelningen för samhällsplanering och hälsa.
Den nya organisationen
är ganska lik den gamla,
Henrik Beier och Anita Linell utanför Folkhälsoinstitumen man är tydligare med
tets nya lokaler i Östersund.
att arbeta lokalt och regionalt med folkhälsofrågorna.
ningar av forskning vilket är något vi
Pernilla Thornberg Berner är folk- inte har tid att göra. Önskvärt är att
hälsostrateg i Halmstads kommun finna närmare koppling till praktisk
och har följt Folkhälsoinstitutets ut- handling, gärna genom olika metoder,
veckling.
säger Pernilla Thornberg Berner.
– Spontant känns det som ett va– Vi önskar också att de ska ha störkuum mellan det gamla och nya och re respekt för vår framförhållning när
vi väntar på vad som ska hända. Folk- de kontaktar oss för pilotprojekt, upphälsoinstitutet vill arbeta närmare följningar, intervjuer eller liknande. Vi
kommuner och andra aktörer ute är positiva till lokal samverkan men
i landet men än så länge har vi inte det måste ske med en rimlig tidsplan.
märkt något konkret.
Vi hoppas att den nya personalen inte
– Det vi önskar är tätare och när- enbart blir forskare utan att de även
mare kontakt och att de lyssnar av har erfarenhet från praktiskt arbetet.
våra behov och inte utgår ifrån vad Annars blir glappet stort när teorierna
de tycker att vi har för behov. Det är ska omsättas i praktiken.
bra att de gör kunskapssammanställAnna Östbom

Blogga för hälsans skull!
www.bloggportalen.se/
Några kända folkhälsopersoner som
bloggar:
Margareta Persson
medminaord.blogspot.com/
Gunnar Ågren
www.fhi.se
Sven Bremberg
web.mac.com/sven.bremberg/

Föreningens blogg uppdateras varje
månad www.sfff.org/
Vill du vara med och blogga?
Det får du gärna, kontakta
vår webbredaktör. Likaså
om du har tips på fler
folkhälsobloggar!

Vill du vara med i
SFFF:s hälsonätverk?
Föreningen har startat ett Hälsonätverk
på hemsidan. Du kan anmäla dig om
du är expert eller föreläser inom något
folkhälsoområde. Du kan också söka resurspersoner för kurser och konferenser.
Maila dina kontaktuppgifter samt expertområde/föreläsningsämne till vår webbredaktör Anna Håkansson.
1
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Baktankar/

Tydlighet är en
del av kärleken

A

tt skriva baktankar i detta nummer
som har barn som tema känns lite knepigt eftersom jag inte har några egna
barn. Men jag lever i en familj med två
tonåringar och det är oerhört lärorikt. Efter att
ha följt mina kompisar, min brors barn under
deras uppväxt och nu livet i vår familj är det två
saker som dyker upp i mina tankar: kärlek och
tydlighet.
Barn har inte möjlighet att välja vilka föräldrar de får och hur deras uppväxtvillkor kommer
att se ut. Vi talar om att det är ”modernt” att
leva i olika familjekonstellationer men glömmer
lätt bort att kärnfamiljen är en relativt ny företeelse, som bara har funnits i drygt hundra år.
Det var troligtvis inte enklare att leva förr, men
barnen hade tillgång till flera vuxna än de har i
dag för att få tröst, råd, bli accepterade som de
är och få kärlek från fler än sina föräldrar. Jag
kommer att tänka på boken Skyddsänglar finns
dom? Det kan gå bra även för barn som växer
upp under mycket dåliga omständigheter förutsatt att de har någon som finns där för dem. Det
kan vara en lärare, en tränare, mormor, fritidsledare…
Tydlighet är en del av kärleken. Det handlar
om vad det finns för spelregler i familjen och i
livet i övrigt. Det kan vara så enkla saker som
mattider, uppgifter att hjälpa till hemma, tider
att komma hem på kvällar, hjälp med att planera att göra läxor. Svårare är det att veta vad jag
ska göra när mitt barn inte kommer hem, vägrar
gå i skolan och flyr från hela vuxenvärlden trots
att alla vill barnet väl. Tydlighet i familjen underlättar för barnet och gör att det kan känna


Anna Östbom

Men
var
ﬁnns
en arena
som ger stöd
för helt vanliga ﬂickor och
pojkar i tonåren med helt
vanliga frågor
om livet?

sig tryggare, men det är ingen garanti.
Problem kan uppstå även om ett barn får
mycket kärlek och tydliga gränser, livet är mer
komplicerat än så. Jag har sett barn som fått
mycket kärlek och även haft en grundtrygghet i
sig själv, men som ändå får anorexia eller testar
narkotika.
Barn och föräldrar behöver stöd både med
enkla och svåra val och situationer. Det känns
konstigt att föräldrastödet främst är kopplat till
biologin och att det erbjuds endast under en begränsad del av livet. Barnhälsovården följer det
lilla barnets utveckling med fokus på biologin.
Men de flesta föräldrar har en mängd andra
frågor, kopplade till hur jag ska bete mig som
förälder, under hela barnets uppväxt. Vart kan
vanliga föräldrar med helt vanliga frågor vända
sig när det uppstår osäkerhet eller problem med
barn eller tonåringar? Det som finns i dag är oftast till för barn och föräldrar när det har gått
snett.
Barn får vända sig till Bris om de inte finner
någon annan vuxen. Ungdomar kan vända sig
till ungdomsmottagningen, men det är i grunden
till för biologin, att förhindra oönskad graviditet, även om de som arbetar där stöder ungdomar i andra frågor. Men var finns en arena som
ger stöd för helt vanliga flickor och pojkar i tonåren med helt vanliga frågor om livet?
Det är dags att dagens samhälle möter upp där
det behövs stöd av psykiska och sociala anledningar för såväl barn och ungdomar som föräldrar.
Anna Östbom
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Besök oss på nätet!

www.sfff.org

Som medlem kan du:
• knyta kontakter, utbyta kunskap
och erfarenheter med kollegor
inom folkhälsoområdet genom
föreningens konferenser, Folkhälsomagasinet och hemsidan
• medverka med oss på Almedalsveckan för att påverka politiker och
sprida kunskap om folkhälsoarbete
• presentera ditt arbete i Folkhälsomagasinet
• anmäla dig till föreningens hälsonätverk där du får hjälp av experter
och kan hjälpa andra
• prova på att jobba utomlands
genom utbytesprogrammet PEP

c/o Carl Gynne, Karlfedtsgatan 48, 722 22 Västerås
Tel 0243-748 69, Mob 0736-37 53 77,
Fax 0243-745 50, E-post carl.gynne@borlange.se

☛

Ja, jag vill bli medlem i Svensk förening för folkhälsorabete!
Namn:

Plats
för porto

Yrke/titel:
Arbetsplats:
Adress:
Postadress:
Telefon:

SFFF
c/o Carl Gynne
Karlfeldtsgatan 48
722 22 VÄSTERÅS

Telefax:

Du får också:
• medlemstidningen Folkhälsomagasinet två gånger per år
• en uppdaterad hemsida där du kan
bidra med bloggar på www.sfff.org

Mobiltelefon:
Bostad:
Postadress:
Telefon:

Jag vill ha tidningen
sänd till
❏ min bostad
❏ min arbetsplats
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Medlemsavgiften är 200 kr. Inbetalningskortet sänds till dig när vi fått din
anmälan.

E-post:

B-POST
RETURADRESS:
SFFF C/O CARL GYNNE
BORLÄNGE KOMMUN
RÖDA VÄGEN 60
781 81 BORLÄNGE

Hälsa på/Charlotte Petri Gornitzka

Vi ger barnen en röst
Charlotte Petri Gornitzkas
starka sidor är kommunikation
och ledarskap. Detta märks
tydligt i samtal med henne om
Rädda Barnens roll för barn
och unga. Hon är mycket genomtänkt, konkret och tydlig i
sina svar.
Charlotte Petri Gornitzka är sedan
fem år generalsekreterare för Rädda
Barnen, förut var hon biträdande generalsekreterare och informationschef
på Röda Korset. Hon har också arbetat inom näringslivet som konsult i
kommunikation och ledarskap.
– Min drivkraft är barns utsatthet
och att få använda min professionella
yrkeskunskap till ett gott syfte. Rädda
Barnens uppdrag är tydligt och klart
och att få arbeta med något så meningsfullt känns privilegierat.
■Kan de svenska nationella elva folkhälsomålen bidra till bättre hälsa för
barn och unga?
– De är relevanta för barn och unga,
förutsatt att man verkligen följer upp
målen och vet vem som gör vad. Folkhälsomålen har ett helhetsperspektiv
och är samverkande mål som täcker
alla målgrupper, vilket är bra. Men
med så många målgrupper finns alltid
en risk att barn och ungdomar prioriteras lägst. Vår erfarenhet är att de
oftas filtreras bort. Lika väl som att
barnkonventionen behövdes, då det
inte räckte med mänskliga rättigheter,
kan det behövas ett tolfte mål som utgår från barns och ungas behov.
■Vilka arenor ska vi angripa i Sverige
och internationellt för att utsatta barn
och unga ska få det bättre?
– Ett område som Rädda Barnen
prioriterat är att verka för barn som
har svårt att göra sig hörda. Det gäller ofta barn som utsatts för våld och
övergrepp samt barn till flyktingar.


Charlotte Petri Gornitzka
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Stöd till barn och unga ser väldigt olika ut över landet. Vårt förändringsarbete för barn måste bli kraftfullare på
kommunal nivå, där fattas många beslut som berör barn och unga. Breda
insatser på lokal, kommunal och nationell nivå är viktiga.
– På lokal nivå har vi till exempel
utvecklat stöd till föräldrar genom
föräldratelefon och mail samt självhjälpsgrupper. Vi utbildar även vuxna,
som i sin yrkesprofession möter barn,
och ställer krav på att utbildningar för
till exempel socionomer och poliser
ska innehålla kunskap om barn som
utsätts för våld och övergrepp.
– Rädda Barnens styrka är att vi
finns och kan verka på alla nivåer. Det
handlar om att möta barn i miljöer
där barn befinner sig, som till exempel
inom idrotten.
– Fotboll är ett bra exempel, många
barn spelar fotboll, oavsett vilken
klass eller etnicitet de tillhör. För att
hjälpa barn och unga måste vi lära oss
mer om barnens arenor. Vilka vuxna
som finns omkring dem och vad de
vuxna kan om barn och barns rättigheter är viktigt att känna till.
■Arbetar Rädda Barnen med samma
frågor i Sverige och internationellt?
– I Sverige handlar det bland annat

om att se till att barn tas på allvar i
rättsprocessen men i afrikanska länder gäller det att få till en lagstiftning
mot aga av barn. I Sverige är Rädda
Barnen en egen organisation som arbetar för barns rättigheter här hemma.
Men i till exempel Afrika vill vi att
landet själv, det egna civila samhället,
av egen kraft driver frågorna. Vi ger
alltså stöd till partners som jobbar för
barns rättigheter.
■Hur kan samhällsplaneringen bli
mer barnvänlig?
– Förutom att göra barnkonsekvensanalyser innan beslut
fattas,
måste vi bli bättre på att lyssna på
barn och unga. När vi frågar barn och
unga om deras synpunkter kommer
de många gånger med goda råd och
tips. Ett exempel är Skara Sommarland, som lät barn med fysiska funktionshinder vara med och planera en
ombyggnad. Barnets förslag var: Bygg
en ramp i stället för hiss, vi vill kunna
vara med våra kompisar hela tiden
och vill inte bli hänvisade till något
annat ställe!
■Vad kan vi som arbetar med folkhälsa lära av Rädda Barnen när det
gäller att påverka politiker?
– I möte med politiker är det alltid
viktigt att presentera fakta i form av
statistik och känna till den politiska
processen. Rädda Barnen lyckas som
bäst med politikerpåverkan när media
lyfter frågor som gör att svensken blir
engagerad. Därför är media en viktig
aktör.
– Vi bevakar partiledardebatter,
mailar till politiker och informerar
om att vi har kunskaper som de kan
använda sig av. Ett intensivt, enträget
arbete har gjort att politiker och media fått upp ögonen för oss och vet att
vi är värda att lyssna på.
Eva Flodström

