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Ledare/

Folkhälsa handlar om politik

J

ag känner mig kluven när jag tar del av
den nya folkhälsopropositionen. Besviken på folkhälsoministern för att propositionen inte innehöll mera nyheter, men
glad ändå över att den grundläggande politiken
ligger fast. Ledsen är jag för att regeringen i
första hand ser till livsstilen som en hälsofrämjande faktor och undviker att uppmärksamma
sambandet mellan människors hälsa och deras
livsvillkor och levnadsvanor. Detta särskilt som
folkhälsoarbetets mål är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa.
Här handlar det om politik och inte enbart
den enskildes ansvar. I dagens samhälle finns det
många som saknar både ekonomi och stöd av
samhället för att kunna göra goda val och leva
ett hälsosammare liv.
Jag hade önskat mig tydliga förslag om regionala kunskapscentra och krav på att kommuner,
landsting och regioner tar fram handlingsplaner
för sitt folkhälsoarbete. Ett problem med mycket
av folkhälsoarbete är avsaknaden av systematik
och långsiktiga strategier. Om regeringen menar
allvar med sina deklarationer att den önskar en
god folkhälsa måste planeringen ske strategiskt
på samma sätt som man behandlar frågor om
tillväxt och sysselsättning – annars förverkligas
de inte.
Folkhälsoarbetets mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på jämlika
villkor för hela befolkningen. Detta mål måste
styra också politiken. Vi får inte på nytt göra
hälsofrågorna till en fråga om enskilda männis-

Jan Linde
Ordförande
Svensk förening för
folkhälsoarbete
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kors individuella val utan måste ha en politik
som ger människor ekonomiska och sociala levnadsvillkor som gör det möjligt för dem att göra
goda val i hälsofrågor.
Denna regering lyfter bättre och tydligare än
den förra fram den ideella sektorn som en viktig faktor i folkhälsoarbetet. Tyvärr gäller inte
stödet ideella föreningar inom folkhälsosektorn.
Vår förening är t.ex. till stor del beroende av
projektbidrag från Statens Folkhälsoinstitut,
vilket vi tackar för. Men arbetet skulle kunna
var effektivare och bedrivas mer långsiktigt och
strategiskt med ett kontinuerligt stöd.
Under den senaste tio-femtonårsperioden
har en akademisk folkhälsoutbildning utvecklats som resulterat i en ny yrkesgrupp som det
finns stort behov av i det lokala folkhälsoarbetet.
Men många av dem får inte jobb inom det yrke
de är utbildade för trots att det är dessa vetenskapligt utbildade folkhälsoarbetare som har de
yrkesmässiga förutsättningarna att genomföra
nationella folkhälsopolicies och omvandla dem
till strategiskt praktiskt lokalt folkhälsoarbete.
Det är anmärkningsvärt att regeringen inte
ger ett direktiv, och skickar med pengar, för att
ge en yrkeskår folkhälsostrateger möjlighet att
driva fram ett evidensbaserat strategiskt och
systematisk folkhälsoarbete i hela landet. Först
då – och inte nu – kan det bli verklig fart på
folkhälsoarbetet.
Janne Linde
Ge dig in i debatten, kolla på sidan 12.
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Akademiska del av världsomspännande hälsonätverk
Akademiska sjukhuset ingår i
det världsomspännande nätverket Health Promoting Hospitals, Hälsofrämjande sjukhus,
med över 650 sjukhus i 30
länder. Det utmärkande är att
sjukhusen i nätverket åtar sig
att arbeta systematiskt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för patienter, medarbetare och samhället.
Kerstin Troedsson är ansvarig för det
hälsofrämjande arbetet på Akademiska sjukhuset i Uppsala och svarar på
Carl Gynnes frågor.
■ Hur kommer det sig att ni vill ar-

beta hälsofrämjande?
Det hela började med en inventering
av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete på sjukhuset. Svaren föll ut i tre lika stora delar: det
låg i uppdraget, av egenintresse eller
i forskningssyfte. Problemet var strukturen, det var väldigt spretigt inom
organisationen. Vår då nytillträdde
sjukhusdirektör Göran Stjernstedt var
framsynt och insåg att det här området skulle få ökad betydelse och potential.
■ Hur gjorde ni?

Vi ansökte och blev år 2000 medlem
i nätverket Hälsofrämjande Sjukhus
(den svenska delen av WHO:s internationella nätverk Health Promoting
Hospitals) under ledning av dåvarande
chefläkaren Bo Lindberg. Landstingets
andra sjukhus, Enköpings lasarett, var
då redan med i nätverket.
■ Vad har varit viktigast?

Vår styrka har varit engagerad och
kunnig personal samt en stödjande
ledning. Politikernas vilja har funnits
där sedan starten och tydliggörs i beställningarna som politikerna lägger
på sjukhuset. Vi bygger upp en mål-

Kerstin Troedsson

Speciellt roligt att
det var ett personalinitiativ! Personalen upplevde att
de antingen kom
in för sent i en
individs missbruk
Akademiska sjukhuset satsar på hälsofrämjande.
eller – om det inte
fanns en uppenbar
relaterad verksamhet med helhetsperspektiv. Hela verksamheten måste riskbild – så vågade de inte fråga. Aromfattas, det hälsofrämjande får inte betet idag innebär att vi systematiskt
bli ett sidospår. En bra sak är vår elek- frågar alla våra patienter om deras
troniska patientjournal med gemen- alkoholkonsumtion, precis som våra
samma sökord för hela verksamheten. beställare uppmanat oss till. Patienter
Den förenklar hanterbarheten, upp- med en riskfylld alkoholkonsumtion
följbarheten samt statistikhämtning. blir uppmärksammade på detta och
Ytterligare en positiv faktor är att vi kan få råd och vägledning hur de kan
har en styrgrupp för det hälsofrämjan- minska sin konsumtion. I programmet
de arbetet. Den leds av sjukhusdirek- ”drick mindre” har sjukhuset ett gott
tören och minst en representant från samarbete med Uppsala kommuns
enhet för Råd och Stöd dit man kan
varje division ingår.
vända sig anonymt.
■ Hur var reaktionerna?
Självklart har inte alla i organisationen ■ Era ambitioner för framtiden?
jublat, men de flesta har varit positiva. Vi vill utveckla arbetet med FYSS och
Tydligheten har funnits i uppdragen FaR. Där finns det potential att göra
från politikerna och från ledningshåll mycket gott. Lika självklart som att
så efter hand ser man att det faktiskt du idag får en remiss till röntgen ska
är ett effektivt arbete.
du kunna få en remiss till ökad rörelse, eller ”egen aktivitet”. En stor del
av utvecklingsarbetet ligger i att hitta
■ Hur ser det ut idag?
Vi är på god väg, men det är en lång en bra och fungerande struktur och
process. Det har också varit vår mål- att FaR blir accepterat och får samma
sättning, att göra ett inledande pro- tyngd som ett ”vanligt” recept. Sen
jektarbete till ett systematiskt process- är det spännande att se vad den nya
arbete som inte avstannar utan lever folkhälsopropositionen innehåller och
att hitta delarna som kan utvecklas i
vidare.
vår verksamhet utifrån den. Det gäller
som sagt att arbeta in detta så det får
■ Något speciellt ni vill lyfta fram?
Vi är mycket nöjda med alkoholarbe- vara ett långsiktigt arbete.
tet som vi kallat för ”drick mindre”.
Carl Gynne
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TEMA: Folkhälsa är politik

Almedalen
7 – 10 juli
Gotlänningar och sommargotlänningar
– besök föreningens seminarier!

■ Många spännande seminarier anordnas av SFFF och andra under Almedalsveckan. Passa på att lära dig, diskutera och lobba för folkhälsoarbetet. SFFF
ordnar sex seminarier under tre dagar på Högskolan i Visby med följande teman:
Arbetsliv och hälsa, Civila sektorn och folkhälsa , Frivilligsektorns del i folkhälsoarbetet, Hållbar utveckling och folkhälsa samt Barn och ungdomars psykiska
hälsa. Sprid SFFFs slogan: ”En satsad krona (på folkhälsoarbetet) ger fem kronor
tillbaka.” Besökare kan således köpa en femkrona för en enkrona!
Info www.gotland.se, www.folkhalsoarbete.se

Kom med till Almedalen i juli

■ Föreningsmedlemmar kan söka bidrag för att vara med och lobba under Almedalsveckan.
Vill du hjälpa till bör du kunna vara på plats i Almedalen den 7-10 juli för att
dela ut flygblad inför våra seminarier, vara värd för seminarier och dokumentera
vad som händer. Du får också möjlighet att gå på andra seminarier. Föreningen
kan bidra med stöd till resa och enklare boende. Hör av dig till Gunnar Åberg
(gunnar.aberg@sll.se)

9 – 13 september
Integration tema i Turin

■ Den åttonde europeiska IUHPE-konferensen hålls i Turin, Italien, den 9-13 september 2008. Konferensen uppmärksammar hälsofrämjande arbete och frågor
kring integration i Europa under temat ”New frontiers: future political, culture and
scientific challenges for Health promotion”.

23 september
Folkhälsa för tillväxt och hållbar utveckling

■ Forum Folkhälsa anordnar ett seminarium på tema ”Folkhälsa och hållbar utveckling” den 23 september på SKL i Stockholm för att utveckla tänkandet kring
näringsliv, tillväxt och folkhälsa. www.skl.se
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Samverk
mer folkh
Hur mycket pengar, kraft och
energi vi än lägger på hälsofrämjande insatser så når vi
inte riktiga resultat om vi inte
klarar av att samverka över
gränserna.
Därför antog landstinget i Västerbotten år 2000 visionen att
Västerbotten ska ha världens
bästa hälsa och världens friskaste befolkning år 2020.
Det är en utmanande vision som spänner bågen hårt. Vi vill ändra synsätt,
bryta ny mark och arbeta mera förebyggande och hälsofrämjande för att
också i slutändan få mer välfärd för
pengarna.
För att komma dit krävs samverkan
och samarbete på bred front. Folkhälsoråden kan vara ett verktyg för
detta.
Västerbotten har folkhälsoråd i
nästan alla kommuner. I Umeå finns
både ett centralt och tre lokala råd, i
en kommun finns ett hälsoförbund. I
råden ingår politiker och tjänstemän
från kommunen och folkhälsonämnden, och i några även representanter
från försäkringskassan, hälsocentralen, folktandvården, kyrkan, studieförbunden, frivilligorganisationer.
Sammansättningen ser olika ut allt
utifrån kommunernas eller kommundelarnas beslut. Råden arbetar också
på olika sätt.
Folkhälsoråd utan budget
Historiskt har det gjorts stora insatser
för att förbättra hälsan. Men mycket
har skett i var sitt ”stuprör”.
Folkhälsoråden blir den gemensamma arenan där alla blir medvetna
om vad som pågår och har möjlighet
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kan över gränser ger
hälsa för pengarna
*

I LLU STRATION: MÅR TEN GUDMUNDHS
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sationer. Vad krävs för att lyckas? Ja,
en minsta gemensamma nämnare är
att vara överens om att vi tillsammans
kan göra mer för våra medborgare.
Det krävs också uthållighet och tålamod även om allt inte blir rätt och bra
omedelbart. Det gäller att ge utrymme
för att pröva och ompröva och tillåta
att det blir fel ibland för att kunna gå
vidare. Samverkan måste få ta sin tid.

Att prata samma språk är en viktig förutsättning för att samarbetet ska fungera.

att kraftsamla och dra åt samma håll.
Råden fungerar som sammanhållande
”hängränna”.
Inget av Folkhälsoråden har en
budget. Varje deltagare tar tillbaka
frågorna till sin egen organisation och
bidrar efter förmåga.
Fördelen med det arbetssättet är att
folkhälsoarbetet blir förankrat i respektive organisations arbete. Det blir
inte rådet som ska göra allt, utan alla
bidrar.
Råden har tagit fram folkhälsopolitiska program som bygger på de nationella målområdena och även lands-

tingets folkhälsopolitiska
finns med.

program

Åtskilliga goda exempel
Omfattningen av programmen är
olika och varje råd bestämmer vilka
områden det vill fokusera på. Det
finns åtskilliga goda exempel på samverkan: familjecentraler, ungdomshälsor, uppsökande hembesök hos äldre,
centrum mot våld men också studiematerialet ”Värderingar och val – om
folkhälsa, etik och prioriteringar” eller temadagar tillsammans med pensionärs-, patient- och handikapporgani-

Prata samma språk
Bara en sån sak som att hitta varandra
och börja prata samma språk är nog så
viktigt. Det visar sig nämligen ibland
att ord och begrepp kan stå för olika
saker inom olika organisationer.
En annan viktig erfarenhet är att det
krävs tillit för att lyckas forma någonting nytt.
Först efter att ha jobbat tillsammans
ett tag hittar man formerna och kan
börja ge och ta. Då är det möjligt att
skapa gemensamma bilder av nuläget
som kan övergå i gemensamma målbilder. En viktig framgångsfaktor är
att de ledande politikerna och tjänstemännen är med på banan i folkhälsoarbetet.
Först när vi kan svetsa samman
vårdkedjor, överbrygga organisatoriska gap mellan huvudmän och hitta
sätt att jobba nära frivilligorganisationer kan vi möta hela människans
behov i olika skeden i livet.
Det är detta jag ser som det mest
centrala i det politiska uppdraget; att
se människors behov och försöka få
ut så mycket folkhälsa som möjligt för
pengarna.
Harriet Hedlund
Ordförande för folkhälsonämnden för
Umeåområdet

5

Folkhälsomagasinet • #1/08

TEMA: Folkhälsa är politik

SUCCÉN

FORTSÄT TER

MED

FÖREN

I Uppsala län samlades politiker och tjänstemän i slottsmiljö för att diskutera politikernas
ansvar för folkhälsoarbetet.
Föreningens ordförande inledde på klassiskt manér i
folkhälsosammanhang genom
att citera Olof von Dahlin. Dr
Westerlund i Enköping nämndes också som en klassisk
folkhälsobildare.
Deltagarna var på Wiks folkhögskola
från lunch till lunch och bjöds på guidad tur till slottet efter kvällens middag. Andra dagens morgon inledde
Janne Linde med att konstatera att
politikerns roll inte är att ansvara för
det praktiska folkhälsoarbetet men väl
att ge de strategiska och ekonomiska
förutsättningarna. Utbildningens syfte
var att ge politikerna en verktygslåda
så att hälsofrågorna kan avspegla sig
i bokslut och andra kommunala dokument.
”Det som inte diskuteras utvecklas
inte”, menade Ingela Wikander från
Norra länsdelsberedningen. Tomas
Svegrell, ledamot i produktionsnämnden, efterlyste en à la carte-meny och
ville att ansvar för folkhälsoarbete ska
skrivas in i arbetsbeskrivningar.
Kräm och mjölk
När samtalet kom in på hur resurserna till barn ska styras nämndes
den då aktuella frågan om kräm och
mjölk och söt yoghurt ska serveras
inom barnomsorgen. ”Ska man hänga
på trender eller skapa dem”, frågade
landstingsrådet Börje Wennberg, f.d.
lärare, och påpekade att arbete som
utförs av kulturnämnd och frivilligorganisationer inte alltid är synligt som
just ”folkhälsoarbete”. ”Vi måste ha
en tydlig roll att driva de här frågorna,
ge inriktning och strukturer”, fortsatte han.
6

Inger Ingstedt i beredningen för
kultur och utbildning i Heby tyckte
att alla som arbetar borde ha utbildning i det här området och Christer
Toresäter i fritidsnämnden i Enköping
menade att vi måste lyssna på ungdomen och få till stånd en dialog.
Vid eftermiddagens diskussion om
folkhälsoarbete menade många att
man kan nå samsyn kring de bredare
frågorna och att alla måste få komma
till tals. Som de viktigaste metoderna
och arenorna för folkhälsoarbete
nämndes folkhälsoråd. Man sa också
att det hälsofrämjande arbetet måste
börja från början med barn och ungdom och ge dem en grund till självkänsla. Deltagarna ville gärna ha med
frivilligorganisationer och folkbildningen i folkhälsoarbetet men erkände att de kanske inte visar tillräckligt
tydligt att de tycker att de gör ett bra
jobb. Man måste premiera och stimulera mer!

FO TO N: MAR IANNE E NG E SWAR TZ

Hänga på trender
eller skapa dem?

Wiks slott från 1400-talet Börje Wennberg argumenterar.

Marianne Enge Swartz

Fakta om politikerutbildningarna
Den första omgången av politikerutbildningarna för kommun- och landstingspolitiker har nu slutförts. Det handlar om tio kurser och omfattar 60 kommuner och 6
landsting. Totalt har 191 politiker deltagit. Utbildningen bygger på samtal och dialog. Föreningens egen idéskriften Folkhälsa är politik, som används i utbildningen,
har fått mycket goda utvärderingsresultat. Politikerutbildningar har genomförts i
Kalmar, Uppsala, Blekinge, Skåne, Gävleborg och Västerbotten. Tre stockholmskommuner arrangerade en egen utbildning liksom några kommuner som ingår i
ett folkhälsoprojekt för glesbygdskommuner.
Politikerutbildningen är ett samarrangemang mellan SFI, SKL och SFFF. Kursledare för alla kurser har varit Jan Linde, ordförande för SFFF. Till sin hjälp har han
haft medarbetare från föreningen, i första hand Lena Backstig. För hösten 2008
planeras ytterligare minst fem utbildningar.
Idéskriften Folkhälsa är politik kostar 50 kr och kan beställas från SFFF, Box 124,
435 23 Mölnlycke eller via e-post jan.linde@sfff.org För aktiviteter kring Folkhälsa
är politik tillsammans med SFFF ingår skriften utan extra kostnad. Föreningens
medlemmar kan beställa enstaka exemplar kostnadsfritt.
Kontakta Jan Linde om du vill ha hjälp med att arrangera en kurs i din kommun
eller län.

Folkhälsomagasinet • #1/08

INGENS

POLITIKERUTBILDNINGAR

Gävleborg bygger
bort blockeringar
I Gävleborg är folkhälsa = politik, men det finns flera modeller för politisk styrning.
I mitten av mars var det dags
för politikerutbildning, som
kanske egentligen borde kallas
”politikersamtal”.

Hälsorika gävleborgare
Länsfolkhälsorådet Gävleborg träffas fyra gånger per år under parollen
”Hälsorika Hälsingar och Gästrikar”. Ordförandeskapet växlar mellan
Gävle kommun och landstinget. För
närvarande håller Maria Aspers från
landstinget i klubban. Viktiga frågor
2008 är ett länsprogram, inventering
av lokalt folkhälsoarbete och länsfolkhälsodagen (den 17 oktober). En
kraftsamling kring barn och ungdom,
bland annat med skolan som stödjande
miljö, är också på rådets dagordning.
På kommunal nivå har råden olika
namn (välfärdsråd, folkhälsoråd) och
har också olika representation av politiker och tjänstemän samt från olika
organisationer.

Idéskrift för förtroendevalda

FOTO: GUNNAR ÅBERG

Femton intresserade politiker från
landstinget och länets kommuner
samlades på Bollnäs folkhögskola för
att diskutera politikens förutsättningar – och politik som förutsättning
för folkhälsoarbete. Under ett dygn
vädrades folkhälsoarbetets synsätt,
prioriteringar, fakta, metoder och organisation.
Den nya folkhälsopropositionen
kunde också dagsfärsk presenteras.
Hur politiskt och partipolitiskt folkhälsoarbetet ska vara för att driva
utvecklingen och inte somna in eller
bli käbbel var en fråga som avslutade
dygnet. Kunskap, intresse och gemensamma fakta kan överbrygga blockerande åsiktsskillnader. Det var tydligt
här där alla vara engagerade i olika
”råd” inom folkhälsoområdet.

FOLKHÄLSA
ÄR
POLITIK

Närhet till kommunstyrelse/ledning är viktig, det var man överens
om. Söderhamns välfärdsråd har en
handlingsplan med fem lokala folkhälsomål utvalda bland de nationella
målområdena. Ljusdal jobbar bland
annat med att förankra folkhälsoarbetet hos kommuninnevånarna.
Viktiga frågor som kom upp i diskussionerna var:
• Hur få ”folkhälsa” att genomsyra
verksamheterna, få med de icke
frälsta?
• Struktur, organisation och strategier.
• Barns och ungdomars hälsa viktig
tillväxtfaktor.
• Mod att satsa förebyggande.
Samhällsmedicin lagt grunden
Samhällsmedicin Gävleborg, för dagen representerad av Sven Persson
och Anna-Kari Woxberg, fungerar
som spindel i nätet mellan kommunerna och ger stöd med lokala data och
utbildningar kring folkhälsofrågor.
Samhällsmedicin lade grunden till ett
strategiskt folkhälsoarbete i länet och
det har fått utvecklas långsiktigt.
Samhällsmedicin är en viktig resurs
för länet och imponerade på utbildarna från SFFF (Jan Linde och Gunnar
Åberg), Statens folkhälsoinstitut (Ewa
Jonsson) och Sveriges kommuner och
landsting (Karin Berensson).
Gunnar Åberg

Länk till Samhällsmedicin Gävleborg
www.lg.se/smg

Hjälp oss med
en checklista!
■ Erfarenhet från föreningens utbildningar har samlats i idéskriften för förtroendevalda, Folkhälsa är politik. Kunskapen om vad
som behövs för att folkhälsoarbetet ska blomstra och vara långsiktigt växer fram i våra samtal med
kommuner och landsting. Hjälp
oss med att fylla på listan:
• Placera folkhälsofrågorna på
strategisk nivå t.ex. kommunstyr
else/landstingsledning.
• Formulera tydliga politiska mål
och ambitioner (folkhälsoplan eller liknande antas i fullmäktige).
• Ha tydliga mål för att motverka
ojämlikhet i hälsa.
• Gör tydliga kopplingar från
folkhälsoarbete till miljö- och
barnkonventionsperspektiv.
• Inrätta någon form av politiska
råd, gärna med kommunstyrelsens
ordförande eller motsvarande som
medverkande.
• Avsätt resurser, bl. a. till att anställa personer med utbildning i
folkhälsovetenskap.
• Alla nämnder och styrelser
måste redovisa sina satsningar på
folkhälsoarbete.
• Utveckla system för uppföljning
genom att följa hälsoutveckling
och bestämningsfaktorer för hälsa.
• Använd tydliga instrument, t.ex.
folkhälsorapport, välfärds- eller
hälsobokslut, hälsokonsekvensbedömning (HKB).
• Involvera det civila samhället –
den ideella sektorn – i folkhälsoarbete.
7
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TEMA: Folkhälsa är politik

Ny strategi ska minska
barns och ungas övervikt
Malmö tar fram en strategi för
att främja fysisk aktivitet och
goda matvanor hos barn och
unga. Orsaken är att nästan en

eller planen annars får man problem i
själva genomförandet. Det blir också
svårare att följa upp arbetet om inte
de som berörs har varit med och satt
målen”, säger Eva Renhammar, chef
för folkhälsoenheten i Malmö.

fjärdedel av Malmös fjärdeklassare är överviktiga eller feta.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

Andelen överviktiga har ökat kraftigt
sedan slutet av 1980-talet då ca 4 procent hade övervikt och 1 procent var
feta. I dag är andelen tioåriga pojkar
och flickor med övervikt 15 respektive
19 procent och andelen feta 8 respektive 6 procent. Siffrorna för Malmö

är inte unika. Trenden är densamma
både nationellt och internationellt. I
Malmö reagerade man politiskt och
gav folkhälsoenheten i Malmö stad ett
uppdrag att ta fram en kommunövergripande förebyggande strategi.
Många orsaker bakom fetma
Varför har många barn och unga dåliga matvanor?
Frågan diskuterades med eleverna i
klass BG2b på Bernadottegymnasiet
som bytte idrottslektionen mot en diskussion med Jenny Nilsson och Mia
Norberg från folkhälsoenheten.
Det finns många svar: Man äter sällan hemma. Föräldrarna orkar inte
laga riktig mat när de kommer hem
från jobbet. Snabbmat är godast. Man
äter ingen frukost för att man är trött
eller inte hinner. Grupptryck – om
några säger att de inte tycker om skolmaten så är det lätt att andra hakar
på.
Hur ska man få alla elever att röra
sig en halvtimme om dagen?
Eleverna menade att det inte finns
något att göra på skolgården, trots att
de har håltimmar nästan varje dag.
Fotbollsplan på skolgården, pingisbord, eller en basketkorg, föreslår en
grupp, då kunde man spela fotboll och
basket som vi gjorde på mellanstadiet!
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Man borde ha en timme idrott om dagen och lektioner där man kan röra
sig mer. Bygg idrottshallar närmare
skolan och erbjud billigare aktiviteter. En vanlig promenad är för trist,
tyckte en grupp, men tipspromenad
kan funka.
Strategi engagerar många
”Ungas syn på orsaker och lösningar
till fysisk inaktivitet och dåliga matvanor är viktig att inhämta”, menar Jenny Nilsson, som leder framtagandet
av strategi och handlingsplan. Mötet
med eleverna på Bernadottegymnasiet
är en av ett tiotal workshops/arbetsgruppsmöten där fakta, förslag och
idéer har inhämtats. Närmare ett femtiotal personer från skola, förskola,
skolhälsovård, stadsbyggnadskontor,
gatukontor, föreningsliv och hälsooch sjukvård medverkar i processen.
”Vår erfarenhet, efter många års arbete med strategier och planer för folkhälsofrågor, är att det inte finns några
genvägar. Man måste involvera berörda aktörer i utformningen av strategin

Beprövad metod används
I processen med att ta fram en strategi har folkhälsoenheten valt att arbeta utifrån en modell som heter LFA,
Logical Framework Approach. Tanken med LFA-metoden är att skapa
en samsyn om problem och målsättningar och vilken verksamhet som
krävs för att åstadkomma en önskad
förändring. Det är ett instrument för
planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av ett projekt eller program. Metoden började
användas redan på 1960-talet och har
sedan dess fått stor spridning över
världen. Socialstyrelsen och Sida använder LFA-metoden för att bedöma,
följa upp och utvärdera projekt och
program.
Anna Balkfors

Omvärldsanalys blev
till kunskapsunderlag
■ Som en del
Kunskapsunderlag
– fysisk aktivitet och goda matvanor
bland barn och unga
av
förarbetet
har folkhälsoenheten sammanställt
ett
kunskapsunderlag
kring
övervikt
och
fetma,
fysisk
aktivitet
och
matvanor som kan vara värt att ta del
av om man i andra kommuner står inför samma utmaning. Finns att ladda
ner på www.malmo.se/folkhalsa
Kartläggning i arbetet med att ta fram en strategi för att främja fysisk aktivitet
och goda matvanor bland barn och unga i Malmö
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Proppen...
Föreningens årsmöteskonferens samlade 100 personer
och bjöd på presentation och
diskussion om den nya folkhälsopropositionen. Dagen
avslutades med föreningens
årsmöte där två nya styrelseledamöter invaldes.
Det var vimmel och förväntningar
i luften när de först anlända till föreningens årsmöteskonferens trängdes
i trapphallen på riksdagshuset i väntan på att bli insläppta och få kaffe
och smörgås innan det hela började.
Det var fjärde gången som SFFF arrangerade årsmöteskonferens i riksdagshuset. ”Viktigt att vi är just där”,
framhöll föreningens ordförande Jan
Linde, ”för att hålla riksdagens ledamöter varma”.
Konferensen hölls i samarbete med
riksdagen. Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (c) och AnneMarie Brodén (m) från kultur- och
finansutskotten var värdar och inledningstalare.
Proppen presenterades…
Statssekreteraren i socialdepartementet Ragnwi Marcelind gav en
engagerad presentation av den nya
folkhälsopropositionen. Hon menade
att propositionen är ”ett steg i rätt
riktning” och att ”folkhälsopolitiken
är i ropet”. Vi måste hela tiden fråga
oss hur våra medmänniskor mår och
ha en helhetssyn på människors behov. Som största hotet mot folkhälsan nämnde hon utanförskapet, ett
begrepp som kan tolkas på olika sätt
och diskuterades livligt senare under
dagen. Hennes tolkning av begreppet
”empowerment” fick också en del invändningar från publiken.
Här några punkter ur Marcelinds
dragning:
• Barn, ungdom och äldre lyfts fram.

Anna Swift-Johannison ifrågasatte definitionen av empowerment.

• Man ska ta hand om sin egen hälsa
– empowerment.
• Strategi för ökat föräldrastöd ska
finnas före årets slut.
• Samproblemssjukdomar
handlar
om relationer och ökar.
• Självmord och psykisk hälsa måste uppmärksammas – en ”själens
ABC-utbildning”.

• Satsning på ideellt arbete för folkhälsan
…och diskuterades
I den efterföljande diskussionen med
statsekreteraren och sakkunnig Ulrik Lindgren deltog publiken och en
panel med de inledande politikerna
från Halland (Anne-Marie) och Falun
9
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...och folkhälso
(Kenneth) och Monika Iversen (v),
Landstinget Värmland. De var nöjda
med att propositionen inte hade ändrat på målområdena, vilket underlättar det fortsatta folkhälsoarbetet regionalt och lokalt. För satsningen på en
hälsofrämjande hälso- och sjukvård
betonades vikten av att regeringen
samarbetar inom departementet för
att tydliggöra hälsoperspektivet. Man
vill också göra det möjligt för frivilligorganisationer att vara en resurs i
vården till exempel när det gäller FaR
och äldres hälsa. Personalen inom
vård och omsorg måste bibringas ett
”hälsotänk”. Ersättningssystem för
hälsofrämjande arbete måste utvecklas. Halland har gjort det kopplat till
Vårdval Halland - så det går, sade
Anne-Marie!
Elevhälsa otydligt belyst
Satsning på elevhälsa (skolhälsovård)
borde lyftas in och kopplas till barns
och ungdomars psykiska hälsa. Även
funktionshindrades hälsosituation och
åtgärder för denna grupp ansågs som
för otydligt belyst i propositionen.
Definitionen av begreppet ”empowerment” och egenmakt blev föremål för
många inlägg, där regeringens betoning av rätten till arbete för att bryta
utanförskap och fritt vårdval som
komponenter i egenmakt kritiserades.
Utanförskap av andra anledningar
samt ”fattigdom” måste också inrymmas i empowerment-begreppet, menade röster ur publiken. Röster höjdes
också för att lyfta fram beprövad erfarenhet som lika viktig som evidens!
Alla var överens om att folkhälsofrågorna har kommit för att stanna
och diskuteras nu med stort allvar i
riksdagen. Det är viktigt att inte bara
sitta och vänta regionalt och lokalt
utan att inventera vad som görs och
sätta fart. Folkhälsoarbetet måste
10

Monika Iversen, Anne-Marie Brodén och Kenneth Johansson satt i panelen.

Foto: MARIANNE ENG SWARTZ

byggas nedifrån med stöd uppifrån
genom ledarskap (även politiskt stöd),
med kunskap och verktyg. Satsa både
på strukturella insatser, samhällsinsatser och ideellt arbete! Tillsammans är
viktigt, ställ inte insatser emot varandra, utan motverka stuprörstänket.
Håll ihop frågorna för de hänger ihop
– satsa på hängrännan!
Folkhälsa är politik
Efter lunch intog representanter från
socialutskottet podiet och diskussionen fortsatte under Jan Lindes ledning.
(c) sade sig i stort sett vara nöjda
med proppen och lyfte fram som positiva signaler bland annat uppbyggnad
av barnens sociala nätverk, att familjecentralsverksamheten lyfts fram och
att det uttryckligen under utvecklingsmetoder nämns t.ex. Kronobergsmo-

dellen, som bygger på civilkurage och
starkare sociala nätverk.
(m) var nöjda med propositionen
och utvecklade ett resonemang om
verktyg både för den egna och äldres
hälsa. Vidare lyftes förhoppningar om
att remissgången skulle ge goda indikationer och synpunkter som kan vägas
in. Det talades också om behovet av
stödjande miljöer för barn och unga.
(fp) menade att det viktigaste med
propositionen var att det medföljer
ekonomiska medel, vilket ej skett
förut. Resonemang mycket runt äldres hälsa och behovet av att rusta för
att kunna klara sig själv, både mentalt
och fysiskt. I resonemanget om äldres
hälsa lyftes behovet av äldreboenden,
min boplats – din arbetsplats, fram
som utvecklingsbara arenor. Att buller lyfts fram som en tydlig parameter
var också glädjande.
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oarbetet
fått en mer tillbakadragen position i
den nya proppen. Avslår dock inte
proppen som helhet.

Cecilia Sjölander och Lena Svantesson
minglar. 
Foto: MARIANNE ENG SWARTZ

(kd) var framförallt stolta över att
den psykiska hälsan lyfts fram och att
man fått en tydligare skrivning om
det civila samhällets insatser och bidrag till folkhälsan. Vidare framförde
man resonemang om nollvisionen för
självmord, medmänniskorollen, hälsan som frågeställning inom sjukvården, det hälsofrämjande tankesättet,
arbetet med hälsofrämjande sjukhus.
(s) tyckte det viktigaste var att återge
tanken på det sociala samhällets betydelse för hälsan. Det övergripande
målet att minska sociala klyftor och
jämna ut den ”sociala gradienten”
måste lyftas fram tydligare. Kritik också mot att det var få konkreta förslag i
propositionen. Samhället måste ta ett
större ansvar i frågor som rör barns
och ungas uppväxtvillkor, tobak, alkohol och för barnhälsovården.
(v) har haft stora förväntningar på
propositionen, men blev besvikna.
Drog paralleller till hur dagens folkhälsopolitik arbetas fram. De tyckte
det var uppenbart att det övergripande
målet, att minska sociala klyftor som
ett led att förbättra folkhälsan, gömts
undan. Faktorer som samhällsplanering och klasstillhörighet har också

Barnperspektiv saknas
Efter partiernas inlägg följde en diskussionsrunda i panelen. Föregående
propp och denna ska läsas tillsammans, vi ska bygga vidare, menade
Barbro Westerholm (fp).
Barnets perspektiv saknas i propositionen, men ska enligt uppgift i alla
fall lyftas i direktiven till utredaren
för strategi för föräldrastöd. Även
barn kan behöva empowerment och
stillhet.
I Halland börjar man jobba med
ett material kring ”Drömmen om det
goda”. Vikten av uppföljning för alla
insatser togs upp. Folkhälsoindex
borde in i statsbudget och kan även
synliggöras regionalt och lokalt.
Propositionen kommer att diskuteras i kammaren den 4 juni. När beslut
fattats får vi se om några frågor som
lyfts under dagen har gett resultat.

GÅ/ CG/MES

Maten en viktig del
folkhälsoarbetet!
■ Jag var med på den mycket intressanta Folkhälsodagen. Roligt att höra
att regeringen tar folkhälsan på ett så
stort allvar. I propositionen finns ett avsnitt om ”Kost och Motion” och Rangnwi Marcelind använde också termen
”kost” i sin presentation. Som dietist
tycker jag det vore bättre att använda
ordet MAT i sådana här sammanhang
när det handlar om vad man äter. Kost
låter som något man ordinerats av doktorn! Vi frågar ju inte folk ”vad fick du för
kost på festen?” Mat låter friskare och
passar bättre i folkhälsosammanhang.
I mitt dietistarbete använder jag inte
heller ordet diabeteskost utan pratar
om diabetesmat, för att avdramatisera
det hela för patienterna. Låt oss tala
om ”mat och motion” i folkhälsosammanhang, det låter mycket bättre och
är slagkraftigare!


Birgitta Schwinn, leg. dietist

Folkhälsomagasinet medlemsförmån
■ Stärkta men trötta efter en dag kring den nya folkhälsopolitiken stannade ett tjugotal personer kvar för SFFFs årsmöte. Föredragningslistan raskades igenom och
verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet för avgående styrelse godkändes. Verksamhetsplan 2008-2009 finns på föreningens hemsida www.folkhalsoarbete.se
Har du betalt din avgift för år 2008? Avgiften är 200 kr per år (100 kr för studenter och pensionärer). För pengarna får du Folkhälsomagasinet två gånger per år
samt möjlighet att presentera dig på hemsidans nätverk för föreläsare och utbildare
inom folkhälsoområdet.
Avgående och avtackade ledamöter var Anna Östbom och Marianne Enge
Swartz. Marianne kommer dock att adjungeras för att även i fortsättningen vara
redaktör för Folkhälsomagasinet.
Nya i styrelsen är Magnus Liljegren och Per-Olof Östergren. De presenterar sig
själva på sid 21.
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Synpunkten/

Konflikt politik och verklighet?

S

om erfaren hälsoplanerare med folkhälsovetenskaplig kompetens och
god kunskap i hälsans bestämningsfaktorer och folkhälsoarbete kan jag
konstatera att folkhälsoarbetet ständigt får
kämpa i motvind och att man inte lyssnar på
fackfolk inför förändringar inom vården.
Det är nästan ett år sedan jag lyssnade på
regeringens idéer kring det fortsatta folkhälsoarbetet. Då, liksom nu, slår det mig hur
regeringens sändebud uttryckligen sa att man
inte har högsta prioritet på de två första folkhälsomålen: Delaktighet & inflytande och
Ekonomisk & social trygghet, trots att dessa
är viktiga bestämningsfaktor för hälsa. Forskningsstudier bekräftar att demokrati och en
utjämning av ekonomiska och sociala klyftor
gör att människor mår bättre och tillämpar
bättre levnadsvanor, som ju till stor del styrs
av våra levnadsvillkor. Ändå lägger regeringen
stort fokus på levnadsvanor, gärna med tillägget ”individens ansvar”.
Den färska folkhälsopropositionen ”En
förnyad folkhälsopolitik” framhåller vikten
av ett evidensbaserat lokalt folkhälsoarbete.
Maria Larsson skrev till mig för inte så länge
sedan hur viktig primärvården är som arena
för det förebyggande och främjande arbete.
Men hur visar sig detta i beslut, prioriteringar, fördelningar av medel och praktisk handling i landstinget?
Vårdval Stockholm innebär att alla vårdcentraler får en ”lika stor peng”. Det är så att
säga uppdraget som styr ekonomin inte vårdbehovets kostnader. Ur ett folkhälsoperspektiv så ökar detta hälsoklyftorna. Det ekonomiska ersättningssystemet innebär att man får
en mindre kapiteringsersättning (som bygger
på antalet aktivt listade kunder/patienter), till
förmån för en ökad andel ersättning som baserar sig på hur mycket man producerar. Man
säger sig med detta öka tillgängligheten. Konkret blir det alltså mer lönsamt med mindre
komplexa patientbesök. Ju snabbare besök
desto mer ”tjänar” producenten.
I Stockholms läns landsting har man tidigare gett medel för att utveckla folkhälsoarbetet,
utöver basuppdraget i folkhälsa, och anställt
12

Åsa Holmstedter,
Hälsoplanerare i Nynäshamns primärvårdområde, friställd från 1 juli.

Som hälsoplanerare jobbar
man med ”ickehändelser”.

hälsoplanerare/folkhälsostrateger, som fört ut
den evidensbaserade forskningen på golvet och
fått till ett bra folkhälsoarbete i samverkan
med kommunerna. Idag bortrationaliseras hälsoplanerarna då de inte ”producerar”, det vill
säga ”plockar patienter”. Detta trots att regeringspropositionen säger sig önska omorientera
sjukvården, vilket hälsoplanerarna faktiskt har
bidragit till under flera år!
Hälsoplanerarna jobbar med ”icke-händelser”. Patienterna söker inte direkt deras
tjänster i sin efterfrågan av vård, men stöter
på det förebyggande och främjande arbetet i
rutiner, screeningar och program vid sina besök. Enligt folkhälsopropositionen har hälsofrämjande och förebyggande inte fått någon
genomslagskraft i den praktiska verksamheten. Men jag kan garantera att det har slagit
igenom i områden som fått tilläggsuppdrag
för att utveckla folkhälsoarbetet och anställt
hälsoplanerare.
Nu är hälsoplanerarnätverket upplöst
eftersom Stockholms läns landsting drar ner
på personal som inte är ”lönsamma” i den
alltmer produktionsinriktade vården. Professioner med hälsopedagogisk och folkhälsovetenskaplig kompetens är numera en raritet i
primärvården eftersom de ”bara” utvecklar
strategier och integrerar evidensbaserat folkhälsoarbete och inte bidrar med att operativt
producera pinnar för politikerna i form av tillgänglighet.
Det är inte självklart eller ens önskvärt att
införa privata affärsidéer i en verksamhet som
berör människor och nationens hälsa. Vi inom
sjukvården måste inom varje profession och i
hela vårt arbete ha som mål en jämlik fördelning av hälsa. Därför är vi i behov av politiker
och chefer som stödjer former och ersättningar för detta.
Regeringen säger sig vilja ha ersättningssystem som stödjer folkhälsoarbetet. Därför hoppas vi hälsoplanerare på konkreta
åtgärder också i Stockholms läns landsting.
Förutsättningarna för hälsofrämjande och
förebyggande arbete i Stockholm behöver en
ordentlig förändring om målområdet ”En hälsofrämjande hälso- och sjukvård” ska bli ett
realistiskt mål.
Åsa Holmstedter
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EUs nya hälsostrategi
värd att genomföras?
Närmare hundra personer från
olika länder i Europa deltog
i IUPHE-konferensen som
debatterade för- och nackdelar med EUs nya hälsostrategi ”Together for Health: A
Strategic approach for the EU
2008-2013”.
Behöver vi fler folkhälsostrategier? Eva Flodström rapporterar från Bryssel.
”Kan EUs nya hälsostrategi omvandlas till handling” var rubriken på ett
seminarium med kända folkhälsoexperter som föreläsare. Bland annat medverkade Clive Needle, chef
för EuroHealthNets kontor i Bryssel,
som frågade sig om strategin möter
ett verkligt behov hos EUs medlemsländer.
Bosse Petterson, folkhälsoråd från
Statens Folkhälsoinstitutet, menade
att medlemsländerna har mycket att
säga till om, både som påverkare och
genomförare av EUs hälsostrategi,
men ”folkhälsoprogrammets budget
är så liten att den knappt kan finansiera vad som behöver göras. Därför
är det viktigt att ta vara på de möjligheter som nu finns för finansiering av
regionalt och lokalt folkhälsoarbete
genom strukturfonderna, där folkhälsofrågorna är prioriterade”.
Mika Pyykkö, ordförande i IUHPE,
talade om hälsoexperternas uppdrag
och deras roll för folkhälsan. En fråga
som väcktes var om vi verkligen behöver fler folkhälsostrategier? Räcker
det inte med WHOs Hälsa 21 och nationella strategier?
Åhörarna bestod av representanter
från regionala och nationella folkhälsoinstitut, EUs parlament, universitet,
WHO, nätverk och andra organisationer för yrkesverksamma inom folkhäl-

Hur tror du hälsostrategin kommer att påverka folkhälsoarbetet?

”Jag hoppas att den kan ge en positiv
effekt på framför allt de nya medlemsländerna i Östeuropa. Men vilken effekt
den ger beror också på hur den implementeras.” Mika Pyykkö från Finnland, ordförande IUHPEs europeiska
regionalkommitté.

”Jag tror att den ger stor effekt på folkhälsoarbetet långsiktigt, genom att den
stärker nationella strategier och förenar
folkhälsoarbetet mellan EUs medlemsländer.” Helena Reemann Tyskland,
medlem i IUHPEs europeiska regionalkommitté.

soområdet. Deras åsikter var många
och främst kritiska. Man ifrågasatte
bland annat om den nya hälsostrategin verkligen kommer att ge effekt
på det lokala folkhälsoarbetet. Några
deltagare från Östeuropa påpekade
att bristande ekonomi och svag folkhälsopolitik i landet är faktorer som
gör att det blir svårt att implementera
och förverkliga EUs hälsostrategi. Om
EUs nya hälsostrategi förblir ett fint
dokument att titta på får framtiden
utvisa.

Fakta om EUs nya hälsostrategi
■ Den 23 oktober 2007 antog EU-kommissionen en ny hälsostrategi med fyra huvudprinciper och tre strategiska hälsopolitiska
mål för att förbättra hälsan i EU.

Fakta om IUHPE
■ IUHPE, International Union for Health
Promotion and Education, är en global
organisation med syfte att påverka och
stödja utvecklingen av folkhälsopolitik och
folkhälsoarbete i hela världen. IUHPE har
över 2000 medlemmar i 90 länder, såväl
individer som organisationer. SFFF deltar
på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut
som medlem i IUHPEs europeiska regionalkommitté.

De tre hälsopolitiska målen är:
• Främja god hälsa i ett åldrande Europa.
• Skydda medborgarna från hot mot
hälsan.
• Stödja dynamiska hälsosystem och ny
teknik.
Implementeringen av EUs hälsostrategi ska
genomföras med stöd av det nya Hälsoprogrammets utlysningar, Sjunde ramprogrammet för forskning och via EU-kommissionens
samarbete med andra politikområden.

Principerna innefattar:
• Gemensamma hälsovärderingar.
• God hälsa är mer värd än största rikedom.
• Integrera hälsa i all politik, hälsan påverkas av alla politikområden.
• Stärkt roll för EU i globala hälsofrågor.
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Studiefrämjandet ny huvudman fö
■ Circonova - en nyskapande modell
för hälsopedagogiska insatser för barn
och ungdomar – startade redan 1997
i dåvarande Nordvästra sjukvårdsområdet och har i och med omorganisationer i landstinget flyttats först till
dåvarande Centrum för folkhälsa och
sedan till kulturförvaltningen i Stockholms läns landstring. 2008 fick verksamheten en ny huvudman – Studiefrämjandet i Norra Stor Stockholm.
Även i fortsättningen kommer Circonova att vara landstingsfinansierad.
Sceniskt och pedagogiskt
I Circonova kombineras det sceniska
med pedagogik och uppföljningsarbete för att stimulera en hälsofrämjande
process. Man arbetar med cirkus, teater och drama i mötet med barn och
ungdomar.
Det är en mobil verksamhet och fö-

reställningarna framförs på skolorna
i Stockholms län. Varje föreställning
arbetar med olika teman och framförs
av professionella artister och skådespelare. Teman har exempelvis varit
kroppen, pubertet, att växa upp, sexualitet, rädsla, ensamhet, mobbning och
utanförskap. Föreställningarna, som
egentligen är hälsopedagogiska program, skapas i nära samarbete med referensgrupper, sakkunniga, föräldrar,
skolpersonal samt barn och ungdomar.
Circonova utbildar även skolpersonalen att pedagogiskt arbeta vidare med
de upplevelser och frågeställningar
som föreställningarna skapar.
Hittills har sex hälsopedagogiska
program producerats som har setts av
över 75 000 barn och ungdomar. Läs
mer på www.circonova.se.
Mats Lodén,
ledamot i Studiefrämjandets styrelse

”Egenheter – en föreställning om stjärnor och ensam

Ett drygt kilo nyheter och prakt
FYSS 2008 släpptes den sista
mars i ett välbesökt möte i
Stockholm . Mycket har hänt
sen första upplagan kom för
fem år sedan. ”Alla” vet i dag
att man mår bra av att röra på
sig. Motionens roll för hälsan
har också uppmärksammats i
den nya nationella folkhälsopropositionen.

forskning har visat att genetisk överrisk för t.ex. diabetes och hjärtsjukdom
kan slås ut av fysisk aktivitet. Motion
stärker skelettet och man har räknat
ut att samhället sparar 100 000 kr på
varje fallskada som inte sker. Nya rön
i hjärnforskningen tyder också på att
demenssjukdomar kan uppskjutas och
få ett långsammare förlopp om man
motionerar flitigt.

Nya FYSS är tjockare än den gamla
(613 sidor), väger ett drygt kilo och
innehåller en hel del nyheter och fler
praktiska råd än den gamla. Alla kapitel är uppdaterade både vad gäller
referenser och metoder och nya sjukdomsgrupper har tillkommit. Bland
annat har kapitlet om psykisk hälsa
blivit tre gånger större.

Dålig uppföljning av recept
Det är FYSS som doktorn på vårdcentralen kan rådfråga för att skriva
ut recept på fysisk aktivitet, FaR. Allt
fler läkare och annan vårdpersonal
gör detta men det finns dåligt med
uppföljning av vad patienten gör med
sitt recept.
I landstingen finns det FaR-samordnare som har som uppgift att föra
motiverande samtal och tipsa om
motionsaktiviteter men Stockholm är
alltför stort för att ett sådant system
ska fungera. Där försöker man få till

Senare demens med motion
Vi vet att 25 procent av befolkningen
rör sig för dåligt och att behovet av
rörelse inte minskar med åldern. Ny
14

stånd ett samarbete med idrottsrörelsen och Korpen.
Perspektivförskjutning?
Många frågor kom på slutet av mötet, man tyckte sig se en perspektivförskjutning i vården till förmån för
det hälsofrämjande och förebyggande
men ifrågasatte om läkaren har tid
och är bäst lämpad för det motiverande samtalet. I Läkartidningen Nr
14/08 finns en artikel från Danmark
om läkaren som hälsocoach och förskrivare av motion som behandling.
Där diskuteras just läkarens roll när
det gäller att tala med patienter om
livsstilsfrågor. Leif Skive, författare
till ”Motionsmanualen” föreslår att
man ska lämna över det jobbet till utbildade sjuksköterskor.
FYSS har sammanställts i samarbete
med Norge av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och utges av Statens Folkhälsoinstitut. Pris 200 kr.
/MES
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r Circonova

Några rapporterfrån Fhi och SKL

Rent spel — En bok om hållbar tillväxt på lokal
och regional nivå
■ Detta är den fjärde boken i en serie av rapporter som Sveriges Kommuner och
Landsting gjort tillsammans med Arena för Tillväxt. Rent Spel integrerar miljönfrågorna med den ekonomiska och sociala dimensionen av utveckling och tillväxt
samtidigt som perspektivet på den lokala och regionala nivån finns kvar.
Boken kostar 200 kr och kan beställas/laddas ner från www.skl.se.

Folkhälsa i regional utvecklingsplanering

■ Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms läns landsting har tagit fram denna
rapport som diskuterar hur landstingets folkhälsopolicy kan integreras i regionplanering bl.a. genom att beskriva intressanta internationella exempel.
Beställ tel. 08-737 44 92 eller www.rtk.sll.se

Funktionshindrade har sämre hälsa

m het” i samarbete med Varietéteatern

Foto: Nikolina Sjöstedt

iska råd

■ Cirka en femtedel av befolkningen i åldern 16 – 84 år eller närmare 1,5 miljoner
har någon form av funktionsnedsättning, till exempel psykiska funktionsnedsättningar, rörelsehinder eller nedsatt syn och hörsel. I många fall finns ett samband mellan
en funktionsnedsättning och dålig hälsa. Dålig hälsa är mer än tio gånger vanligare
bland personer med funktionsnedsättning än i den övriga befolkningen. En stor del
av ohälsan är möjlig att påverka, visar Statens folkhälsoinstitut i ett regeringsuppdrag. Folkhälsoarbetet måste på ett tydligare sätt än hittills omfatta personer med
funktionsnedsättning och fokusera på funktionshindrande bestämningsfaktorer.
För ytterligare information: Ylva Arnhof, tel. 070-483 35 07, www.fhi.se

Hälsa och ekonomisk tillväxt
- ny rapport om sambandet
■ Hälsan har betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling. Det
visade en rapport från FHI år 2007 som nu har följts upp med en fördjupad kunskapsöversikt. Huvudsyftet med den nya rapporten är att redovisa studier som belyser sambandet mellan hälsa och ekonomisk tillväxt.
Info: Bernt Lundgren, 08-5661 35 40, Kenth Hermansson 08-473 30 58.

Hallå Anna Gidlund...
....preventionssekreterare i Kramfors
kommun, vad gör du för att må
bra?

Professor Maj-Lis Hellénius, som har
skrivit kapitlet om metabola syndromet,
lever som hon lär och har arbetat de senaste 20 åren för att få sina patienter att
motionera, bland annat som gympaledare
i Sollentuna.

Enkel fråga, eller hur? Frågan ledde till
en självrannsakan utan dess like. Ska
jag berätta om mitt nya, spännande
jobb där jag ska bidra till Kramfors kommuns utveckling av det alkohol-, drogoch brottsförebyggande arbetet? Eller
om en solig vårvinterdag när jag tar en
långpromenad i skogen tillsammans
med hunden? Eller beskriva känslan
jag har när jag besöker Stockholm och
njuter av storstadsvimlet och stadens

mångfald? Jag vill ju också berätta om
hur viktigt det är att få mysa i soffan
med familjen en lördagskväll…
Sanningen är nog att för att må bra
måste jag ta dessa bitar och många fler
därtill och själv lägga mitt pussel. Gör jag det mår jag
bra och mår jag bra
bryr jag mig även
om dem i min omgivning, vilket gör
att jag mår ännu
bättre.
Enkelt,
självklart och alldeles, alldeles svårt
ibland ändå!
15
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Dynamisk trio om ungdomsfixering och åldersförakt
Många, mest äldre damer,
strömmade till Katarinastiftelsen i Stockholm en kväll i
vintras för att lyssna på en
diskussion mellan tre kvinnor i
olika åldrar.
Har vi råd att undvara erfarenheten?
År det livets mening att vara evigt
ung? Är det så att kvinnorna tar till
plastikkirurgi och männen har ”Vasalopps-syndromet”? Behöver pensionen innebära idiotförklaring? Det
var några av frågorna som kom upp
under kvällens lopp.
”Dum blondin”
Ebba von Sydow representerade de
unga. Hon är chef i en medial nätsatsning och menar att hon som 27-åring
”börjar bli gammal” eftersom hennes
kundgrupp är i åldern 15-21 år. Hon
har själv upplevt kvinnoförakt som
”dum blondin”. I arbetslivet har hon
lärt sig hantera de äldre manliga cheferna men har haft det svårare med
äldre kvinnliga chefer, hon menar att
hon upplevs som en konkurrent. Ett
förslag att äldre kvinnliga chefer skulle
fungera som mentorer för unga kvinnor i arbetslivet välkomnade hon.
Mappies blev succé
Amelia Adamo, chefredaktör för tidningen M, berättar att när hon ville
starta en tidning för kvinnor över 50
var förlagsledningen negativ och menade att ”marknaden tycker inte om
50+”. Det enda marknaden gillade var
äldres behov av anti-rynkkrämer och
inkontinensblöjor. Arbetsmarknaden
vill heller inte ha kvinnor över 50,
medelålders manliga chefer anställer
hellre en ”Ebba”, som de tror de kan
köra med och som beundrar dem.
Men tidningen M kom igång och
blev en kommersiell framgång. (M
står för Mappies=Mogna Attraktiva
Pionjärkvinnor). Då upptäckte Amelia att det inte fanns några bilder av
16

Amelia Adamo, Ebba von Sydow och Barbro Westerholm bjöd på tre ålderspespektiv.

FOTO: Marianne enge swartz

äldre kvinnor, de är osynliga i media.
Amelia menar att det finns ett förakt för den åldrande utsidan, både hos
omgivningen och hos personen själv.
Den gammeldags korsetten har ersatts
av en muskelkorsett som behöver underhållas, det är viktigt att hålla sig
i form – inte bara för hälsans skull –
utan för utseendets.
Vi är inte heller tränade att se gamla
människor, därför fick Doves kampanj
med jättestora vackra bilder av nakna
äldre kvinnor ett sånt genomslag. Hon
medger att just mediabruset hjälpt till
att skapa en negativ attityd till äldre.
Osynliggör sig själva
Barbro Westerholm representerade,
som så många gånger förr, pensionärernas ökande skara. Hon berättar att
hon var 35 år när hon upptäckte att
hon inte var ung och lovande längre
och att möjligheterna att söka forskningsanslag begränsades. Hon tror att
den egna rädslan för död och åldrande gör att unga inte vill se den gamla
människan. När människor över 80
intervjuades om sin livsresa nämnde

de ingenting om tiden efter pensioneringen. De osynliggjorde själva alla
sina aktiviteter och engagemang, de
tyckte det inte var något att tala om.
”Det är dags att slå hål på myter om
åldrande”, menar Barbro, ”äldre tillskrivs mer problem än vad de själva
tycker de har”.
De kan ha värk eller andra hälsoproblem men lär sig hantera dem och
leva ett bra liv. Äldre måste ju också
tillskrivas ett värde i sig – inte bara
som konsumenter.
Kvällen avslutades med en diskussion om mötesplatser, var kan människor träffas utan åldersgränser?
Kanske kan de nya öppna träffarna
för sticknings- eller broderiintresserade på kaféer eller kulturhus ge en
sådan möjlighet och på sikt motverka
åldersdiskriminering, som är ett hot
mot hälsan hos äldre.
I Sverige väntar vi fortfarande på
den lag mot åldersdiskriminering i
arbetslivet, som många länder infört i
enlighet med EU-direktiv.
Marianne Enge Swartz
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Healthy ageing-projektet
fortsätter som nätverk
Det treåriga projektet, som
omfattade tio europeiska
länder, avslutades 2007. Nu arbetar nätverket vidare med att
sprida information och utbyta
idéer och erfarenheter.
Marianne Enge Swartz berättar.
Mitt arbete med EU-projektet Healthy Ageing, där jag redigerat en del av
rapporterna, gjorde att jag fick göra
en liten tripp till Brighton och berätta
om projektet på en konferens som anordnades av Brighton and Hove City.
Deltagarna arbetade i kommunen eller vården och kom från olika delar
av England. En danska, en svenska
och två finskor hade också kommit
resande.
Nya krav på hälsovården
Rubriken på konferensen var ”Local
and Wider Perspectives” och morgonens program tog upp frågor om hur
hälsovården behöver ändras för den
åldrande befolkningen, hur man planerar ”age-friendly cities”, jämställdhet och rättvisa för äldre, design och
miljö.
På eftermiddagen var det ett rikt
urval av workshops för de ca 90 deltagarna. Jag körde min powerpointpresentation i två omgångar. Bland
fakta hade jag smugit in bilder av
äldre kändisar, t.ex. Doris Lessing, Picasso, Jane Fonda, Louise Bourgeois
och Nelson Mandela för att ge exempel på att man kan vara aktiv fast man
är pensionär och ”äldre”. Inte heller
i England blir folk gamla, utan äldre.
Termen ”elderly” använder man inte
gärna längre utan föredrar begreppet
”older adults”.

ing-projektet avslutades 2007. Jag
frågade Nina Bergman på Folkhälsoinstitutet innan jag for och hon berättade att det nu har bildats ett nätverk
med 14 deltagare från 12 länder.
De jobbar vidare med att sprida
resultaten från rapporten och utbyta
idéer och erfarenheter.

Nätverk tar vid
Man var angelägen om att få veta vad
som händer efter det att Healthy Age-

Jämställdhet och livsstil
Av alla de tio prioriterade områdena
i rapporten har man valt att arbeta

Marianne Enge Swartz framför sin presentation av EU-projektet Healthy Ageing.

vidare med jämställdhet och livsstil.
Nätverket stödjer EUs nya hälsostrategi med tre konferenser, varav en anordnas i Östersund i juni.
Dokumentation från konferenserna
samlas in och kommer att överlämnas
till EU.
För mer läsning

➲ www.healthyageing.nu
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Lång kamp kvar
mot könsstympning
I våras reste Eva Flodström
och Britt Sandström från
Rädda Barnens lokalförening
Västerås till Sudan för att
starta samarbetet med en lokal
frivilligorganisation, som arbetar för att stärka barns och
kvinnors hälsa liksom deras
ställning i det sudanesiska
samhället.
I norra Sudan är ca 80-90 procent av
alla flickor och kvinnor könsstympade
och den sudanesiska frivilligorganisationen Sudan National Committee on
Traditional Practices (SNCTP) arbetar rikstäckande med att försöka eliminera kvinnlig könsstympning.
Flickorna är mellan fem och tio år
när de blir könsstympade och många
av dem drabbas av svåra infektioner
och smärtor som på sikt förvärras då
majoriteten av de könstympade inte
har tillgång till sjukvård.

Kvinnor i en by i norra Sudan utbildas av SNCTP- 

”Folkhälsa ingen vinning”
Infektionerna och smärtan medför
bland annat att flickorna inte kan slutföra sina studier eller arbeta.
Hälsoproblemen
minskar också
kvinnornas chanser att bli bortgifta,
vilket leder till att de blir utan inkomst

och försörjning. Det kostar mycket
pengar att få tillgång till bra sjukvård i
Sudan. Bra vård finns främst i huvudstaden Khartoum där den rikare delen
av befolkningen bor.
Sudanesiska politiker ser än så
länge inga vinstintressen i att satsa på

FotoN: Eva Flodström

befolkningens hälsa. Oljan och samarbete med Kina står högst upp på den
sudanesiska politiska agendan.
Idag är det främst internationella
bistånds- och frivilligorganisationer
som står för förebyggande hälsovård
i Sudan.
Rädda barnen har ett kontor i Khartoum och lokalföreningen i Västerås
försöker få till stånd ett samarbetsprojekt med SNCTP.
Eva Flodström

Fakta om SNCTP

Männen i samma by får också information om kvinnlig könsstympning.
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■ Sudan National Committee on Traditional Practices (SNCTP) är en icke-statlig
gräsrotsorganisation, som sedan 1985
arbetar med frågor som rör barns och
kvinnors rättigheter. Detta innebär bland
annat att sätta stopp för kvinnlig könsstympning och andra sedvänjor som skadar barn och kvinnor i Sudan.
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Metod för sociala nätverk
Time Banking är en metod för
att skapa gränsöverskridande
sociala nätverk. Syftet är att
stärka ett områdes sociala
struktur genom att underlätta
mänskliga kontakter och skapa
nya mötesplatser.
Intresseföreningen för TidsNätverket
i Bergsjön använder sig av Time Banking som metod för att stärka den sociala strukturen i Bergsjön. Metoden
innebär att personer deltar i aktiviteterna i form av aktivitetstimmar (där
man planerar och påverkar projekt)
eller mottagartimmar (när man deltar
i aktiviteter som andra har planerat).
Grupper motiveras att med sina resurser skapa aktiviteter, som blir mötesplatser för personer även från andra
grupper.
Spin-off effekter
Det finns intressegrupper för vuxna
och barn samt tre projekt (Internationellt Ungdomsutbyte, Festival Globala Ekon, Bergsjön Eko Festival).
Medlemmarna kan också vara med i
sociala aktiviteter. Ett 40-tal personer
i olika åldrar och med olika etnicitet
och social bakgrund deltar eller har
deltagit. De första aktiviteterna har
lett till spin-off effekter som utvecklar
verksamheten.
Skapa kontakter
Utvärderingen från det första halvåret

Hallå
Annette Tonelid...
....hälsosamordnare i Oskarshamns
kommun, vad gör du för att må bra?
Det finns ett ordspråk som tilltalar mig
och som jag försöker ha med mig i
min vardag: ”Tyck om det du gör eller gör det du tycker om”. Jag försöker
lära mig att ta tillvara på alla små
guldkorn som finns där framför mig

Deltagare från Välkomstgruppen som arrangerade ett påskdisco.
Fr v Simon, Henrique, Ulla Gawlik, André, Asibe, Tobias och Emelie.

beskriver utmaningar, t.ex. styrelsearbete och resultatkrav samt hur man
skapar kontakt mellan olika grupper.
Bland möjligheterna nämns att aktiviteterna ger sociala kontakter och nätverksbygge.
Kan påverka processen
Positivt är också att man inte behöver
vara fast medlem i föreningen utan
kan vara ”en gångs-deltagare”.
Medlemsutvärderingen, från första

varje dag - både i jobbet och privat. Försöker se det positiva och lyfta
fram möjligheterna.
Ofta upplever jag att veckorna rusar iväg fyllda med jobb och familjens
olika aktiviteter. Då är det jätteviktigt att stanna upp och verkligen
försöka fånga de små stunderna som ger
påfyllning.
Jag mår bra när familjen samlas vid middagsbordet och har tid att prata med varandra.

halvåret, visar att många som deltagit
har knutit nya kontakter samt att de
känner att de kan påverka processen.
Organisationer som samarbetar eller
har samarbetat runt projekten och
personer som har varit involverade i
verksamheten och deltagit i aktiviteterna trivs med att vara med i TidsNätverket i Bergsjön.
Ulla Gawlik
Tfn: 0763568266
www.tidsnatverket.se

Att umgås med människor som ger mig
energi gör att jag
mår bra.
Jag mår bra av
att promenera i
skogen, vara nära
vattnet, krypa upp
i soffhörnet med en
god bok och få njuta av
en god middag i goda vänners lag!
19
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Bokhyllan

Svärmor
slår
tillbaka
Nar vi spelade Afrikas stjärna
Merete Mazzarella, Forum bokförlag, 2008

En aktuell bok som fått många reaktioner är litteraturprofessorn Merete
Mazzarellas bok om sitt förhållande till
svärdotter och barnbarn, När vi spelade
Afrikas stjärna. Det är rolig läsning och
tankeväckande och kan kanske leda till
öppna och hälsofrämjande samtal mellan svärdöttrar och svärmödrar. ”Att ha
problem med sin svärmor är helt okej,
men tvärtom är visst känsligare”, säger
Merete Mazzarella i en intervju.
I boken blottställer Mazzarella sig själv
och sin vånda av att inte kunna skapa
ett förtroendefullt förhållande till svärdottern och visar hur barnbarnen kan
komma att stå i skottgluggen för skillnader i uppfostran och synsätt mellan
generationer.
Merete Mazzarella önskar efteråt att
hon och den numera f.d. svärdottern
hade talat ut på neutral mark. Kanske
ett råd att ta till sig om man har problem
av det här slaget!
Frågor om sjukdom, död, hälsa och
välmående har länge intresserat Merete
Mazzarella. Personliga erfarenheter av
vården fick hon första gången när hennes mor fick cancer. Erfarenheterna
avspeglar sig i Hem från festen om moderns liv och förhållandet mellan liv och
död.
Då svänger sommaren om sin axel
behandlar åldrandet och Den goda beröringen tar upp frågor om hälsa och
välmående och vikten av att lyssna till
patienten.
2006 utnämndes Mazzarella till hedersdoktor vid Uppsala universitet och
hon har därefter hållit skrivarkurser för
läkarstudenter och lärare i medicin för
att de ska utvecklas personligt och professionellt.
/MES
Foton: ISTOCKPHOTO
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Tobaksfri på kort tid
Sluta röka och snusa på 4 veckor
Barbro Holm Ivarsson, Viva, 2008

Alla kan bli fria från rök- eller snusbegäret – oavsett hur länge de varit nikotinberoende. Och det på fyra veckor! Det är budskapet, och metoden är
ett enkelt steg-för-steg-program med
övningar baserade på KBT (kognitiv
beteendeterapi), samtal och idrottspsykologi. Boken är skriven av en av våra främsta experter inom området tobaksavvänjning. Med minskat rökande och snusande fortfarande som stora folkhälsomål kan
boken fungera i det praktiska folkhälsoarbetet. /AH

Sjutton
vanliga
folksjukdomar

”Det är det jobb man aldrig
påbörjar som tar längst tid
att få slut på.”
J.R.R. Tolkien, Sagan om ringen

Från Alzheimer till Övervikt
Sten-Magnus Aquilonius; Gunnar Boman; Dag Nyholm, Uppsala Publishing
House/Konsultförlaget, 2007

Boken tar upp och förklarar 17 av
de vanligaste folksjukdomarna: Alzheimer, benskörhet bröstcancer, depression, diabetes, epilepsi, grå starr,
hjärtinfarkt, hjärtsvikt, höftledsartros,
KOL, lungcancer, Parkinson, prostatacancer, schizofreni, stroke och
övervikt.
Författarna har en lång vetenskaplig och klinisk erfarenhet inom olika
medicinska områden, t.ex. neurologi
och lungmedicin. Boken är skriven
på ett lättbegripligt språk och vänder
sig både till dem som drabbats av
sjukdomar och anhöriga. /AH

Fettskräck myt?
Fettpaniken
Marie Carlsson, Ordfront Förlag, 2007

Att västvärlden drabbats av en fetmaepidemi är välkänt, och att många riskerar
att dö av densamma likaså. Samtidigt har
världen drabbats av fettskräck - men är
det bara en myt? I boken testas begreppen och läsaren får fundera över om det
är av hälsoskäl eller helt andra anledningar vi bantar. Tankeväckande! /AH
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Vid årsmötet 2008 fick styrelsen
två nya medlemmar, herrarna Östergren och Liljegren.

Styrelsen fick två nya medlemmar
Magnus Liljegren

Per-Olof Östergren
Per-Olof är professor i socialmedicin vid Lunds
universitet. Han är chef för forskargruppen Socialmedicin och global hälsa, som arbetar med
projekt inom området socialmedicin/folkhälsovetenskap i Sverige och länder i Europa, Afrika
och Asien. Några speciella forskningsintressen
är: Hälsans jämlikhet, socialt kapital och hälsa,
folkhälsa som en del av hållbar utveckling. Han
är också sedan många år anställd som överläkare vid Socialmedicinska enheten, UMAS, Region Skåne, där han också var verksamhetschef
1999-2007. Han är kursledare och lärare vid det
tvååriga International Master of Public Health
Programme, som ges av medicinska fakulteten
vid Lunds universitet. Han sitter också i styrelsen för Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) och i insynsrådet för Statens
Folkhälsoinstitut.

Magnus är projektledare
vid Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting, de senaste åren framförallt med utveckling och
implementering av landstingets
folkhälsopolicy.
Han har en magisterutbildning i folkhälsovetenskap från KI men gjorde
sin grundutbildning vid
Idrottshögskolan. Varför
blev det då folkhälsoarbete?
”Som ofta är det tillfälligheter som styr men jag är
intresserad av strategiskt arbete och ville vara med
och påverka samhällsutvecklingen. I år tioårsjubilerar jag som folkhälsoarbetare! Jag har arbetat med
utbildning och forskning, som lokal folkhälsoplanerare, med strategiska frågor i hälso- och sjukvårdens
beställarorganisation och som projektledare. En
reflektion jag gör över dessa tio år är hur mycket
som har hänt. Vi har fått två folkhälsopropositioner
och två folkhälsoministrar, hälsofrämjande arbete är
idag känt och accepterat och FaR håller på att bli en
etablerad metod inom vården. Finns det något annat
område med liknande utveckling?
Hemma finns två barn, båda tjejer, en tonåring och
en treåring. Deras behov och förutsättningar påverkar naturligtvis mig både som förälder och som folkhälsoarbetare.”

Ideella sektorn får alltmer ansvar
Staten har träffat en överenskommelse
med den ideella sektorns organisationer
för att bättre ta tillvara på frivilligrörelsen
i samhället.
I första omgången handlar det om ca
90 riksorganisationer inom det sociala
området. Redan tidigare finns en motsvarande överenskommelse med idrotten idrottslyftet.

Drygt hälften av alla vuxna är engagerade i frivilligt och ideellt arbete. Insatser
inom idrotten och i de socialt inriktade organisationerna dominerar.
De ideella organisationerna är viktiga
för folkhälsan. Engagemang i frivilligt arbete bidrar till god hälsa både för den
som engagerar sig aktivt och för dem
som får hjälp eller uppmuntran till att delta

i sociala eller fysiska aktiviteter.
På en samhällsnivå innebär detta att
det vi normalt kallar välfärden stärks.
Vilket blir det första landstinget eller regionen som träffar en motsvarande överenskommelse med sina föreningar? Eller
blir det en kommun som kommer först?
/JL
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Baktankar/

Många plånböcker
finns det...

L

ägg kreditkortet i ett glas med vatten
och stoppa in det i frysen. Om du fortfarande vill köpa saken när kortet tinat
fram kanske du verkligen ska ha det du
tänkt köpa.
Rådet kommer från de båda herrarna i succéprogrammet Lyxfällan på TV3. Jag träffar
dem för en helt annan publikation och vi äter
storstilad senfrukost på finhotellet i Stockholm.
Tidningen betalar.
Vi är absolut inte emot konsumtion, inte alls.
Men det gäller att ha ordning på sin ekonomi.
Hellre spara och köpa kontant än att ta livsfarliga krediter, säger de.
Bilar är bäst att köpa kontant, säger de och
verkar mena det.
Vilket fick mig att tänka på dåvarande finansminister Anne Wibble som på 90-talet tyckte att
alla borde ha en årslön på banken i buffertsparande. Jojatackarja. Bra råd. Det ska jag göra.
Du kan snart sagt inte zappa över till någon
kanal, utan att få goda råd hur du ska: ta hand
om kidsen, hålla nere din vikt, sköta dina relationer, sköta din ekonomi, renovera på bästa
sätt hemma, finna livsbalans.
Vi lyssnar, kanske lär, möjligen mest får dåligt samvete för att vi inte är så lyckade som vi
skulle kunna vara.
I nästan alla fall tycks det mig att en gemensam ingrediens dyker upp, men inte nämns vid
namn. Den mest ändliga resursen av alla. Tid.
Och den självklara konsekvensen. Val.
Det här är mitt bidrag till förbättra-dig-självdjungeln. Det handlar om att sköta mina fem
”plånböcker” så bra jag bara kan. Familjen,
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Jobbet, Ekonomin, Sociala relationer och Mig
själv. I fallande skala.

Mårten Gudmundhs

Man
behöver
åtminstone stå
på någotsånär
plus i alla fem
för att må bra,
det tror jag.

I hur stor grad påverkar det min familj, om
jag väljer att jobba över? Är vi överens om att
jag ska det? Har jobbet ett egenvärde, och vad
kan i så fall få stå tillbaka för det? Hur stort utrymme får kompisar och egna nöjen ta?
Eftersom jag just nu är i den mest tidsnödda
perioden, nämligen småbarnsåren, är det förstås
lätt att hamna på minus i ett par av de fem plånböckerna. Inte bra på lång sikt. Man behöver
åtminstone stå på någotsånär plus i alla fem för
att må bra, det tror jag. Men måste man välja är
det egentligen lätt. För pengar kan man låna och
betala tillbaka, men familjer är det inte många
som hyr ut och inte heller goda vänner.
Har plånbokstänket gjort mig till en lyckligare
människa? Antagligen.
För bara någon månad sedan startade vi aktiebolag i kommunikationens tjänst. Och då är det
lätt att stirra hårt på plånboken som ska betala
hyror och annat – och missa att just precis nu
börjar minstingen få tänder också i överkäken
och stortjejen börjar bli rädd för monster och
färghäxor.
Så jag jobbar 32 timmar i veckan. Inte mer.
Den egna villan får vänta. Och jag säger ”tyvärr
har jag inte tid just nu” om det är så. För ett
”ja” på jobbet, fast schemat är fullt, betyder ett
”nej” hemma eller hos vänner eller för egentid.
Självklara tankar för många, men något av en
uppenbarelse för en som kunnat ägna hela sitt
hittillsvarande liv åt sitt stora nöje – och kunna
leva på det.
/MG
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FÖR DIG SOM ÄR
MEDLEM ELLER
TÄNKER BLI DET!
Som medlem kan du:

Besök oss på nätet!

www.folkhalsoarbete.se

• 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

Ja, jag vill bli medlem i Svensk förening för folkhälsorabete!
Namn:
Yrke/titel:
Arbetsplats:
Adress:
Postadress:
Telefon:

Du får också:

Telefax:

• medlemstidningen Folkhälsomagasi-

E-post:

net två gånger per år
• en uppdaterad hemsida där du kan
bidra med bloggar

studenter och pensionärer). Inbetalningskortet sänds till dig när vi fått din
anmälan.

SFFF
C/O CARL GYNNE
Emausgatan 43b
722 21 Västerås

Mobiltelefon:
Bostad:
Postadress:
Telefon:

Jag vill ha tidningen
sänd till
❏ min bostad
❏ min arbetsplats

FHM01/08

Medlemsavgiften är 200 kr (100 kr för

Plats
för porto

B-POST
RETURADRESS:
SFFF C/O CARL GYNNE
Emausgatan 43b
722 21 Västerås

Hälsa på/Cyndee Peters

”Man måste leva...”
Cyndee Peters gör ett överväldigande intryck när hon står
framför gospelkören och låter
sin stämma ljuda så starkt
och varmt att ögonen tåras.
Hon utstrålar livsglädje och
hälsa och rör sig lätt trots sina
många kilo. Hon kom till Sverige för snart 40 år sedan och
har blivit något av en institution i kör- och musiklivet. 2006
var hon en av 1,6-miljonerklubbens almanacksflickor!
Jag bjuder in till ett samtal om hälsa
men hon talar mer om andra än om sig
själv. Hon oroar sig för dagens unga
flickors kroppsfixering som hotar
hälsan kanske mer än övervikt. Visst
finns det självständiga unga kvinnor
som går sin egen väg och inte bryr sig
om vad andra tycker. Men kroppen
och utseendet har kommit att betyda
allt mer för många. Cyndee menar att
unga flickor alltför mycket gör avkall
på sig själva, vad de tycker och vill,
för att behaga killarna. Hon oroar sig
också för att ungdomarna förstör sig
själva med alkohol, tobak och droger.
”Min bakdel består av ris, bröd och
potatis”, säger hon som själv inte äter
choklad och sällan konditorivaror
men oroar sig för sockerbegäret som
har odlats fram genom konsumtion av
”plastgodis” och sötade matvaror.
I USA är det ännu värre, menar
Cyndee, där är all mat sötare och saltare, och hon fruktar att samma trend
är på gång här.
Själv har hon varit överviktig sedan barndomen. I rent självförsvar
”och för att hon själv inte fick tag på
snygga kläder” startade hon en butik
med kläder i stora storlekar i Stockholm och drev den några år jämsides
med sångkarriären. ”Det var ett rent
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man måste vara ’proaktiv’”.
När mannen och
mamman dog 1985
strax efter varandra
hade hon tre alternativ,
berättar hon: att ta sitt
liv, att leva livet i sorg eller att ta sig igenom och
ur sorgen. Det fanns
dagar då hon bara ville
dra täcket över sig.
Hon trodde att hon
aldrig skulle kunna
skratta igen, det var en
Cyndee Peters tog sig igenom sorgen.

FOTO: Marianne enge swartz ökenvandring i fem år,
en tid av självrannsakan
pionjärarbete”, säger hon. Men när utan nåd innan hon hittade fram till
hon drabbades av sorg orkade hon ett nytt liv. Hon gjorde sitt jobb, hon
inte längre och stängde butiken. ”Och fungerade ”men man måste ju leva,
nu finns det ju snygga kläder att köpa inte bara fungera”.
Varje dag var en omprövning men
i Sverige även för fullvuxna kvinnor”,
livslågan är svår att släcka, menar
menar Cyndee.
När hon kom till Sverige som ung Cyndee. Och så småningom kom inkvinna blev hon förvånad över att sikten ”du lever, hjärtat slår och du
äldre människor såg så friska ut och har ett ansvar gentemot dig själv”.
att de rörde på sig. Inte som hemma i
Brooklyn där gamla människor bara Cyndee saknar fortfarande sin
satt. På den tiden var svarta kvin- man och sin mor, men hon sörjer inte
nor ovanliga i Sverige och folk var längre. Att skriva boken ”Timme för
nyfikna. När en person ville röra vid timme, dag för dag” blev en del av
hennes hår svarade Cyndee att det var sorgearbetet och fortfarande hör folk
ok men kostar 50 öre! Och personen av sig och berättar att den hjälpt dem
i fråga halade fram 10 kr och kände att komma vidare.
”Musiken har förstås också haft en
efter ordentligt.
läkande kraft”, säger Cyndee, och beCyndee säger att hon är en blyg rättar om hur musikupplevelser kan
människa men hon har inte låtit blyg- nå in i gömda känsloskrymslen och
heten förlama sig. Som äldst av fyra verka förlösande. Och det är en uppsystrar fick hon tidigt ta ansvar både levelse att höra Cyndee och gospelför sig själv och systrarna och kunde kören och se stela svenskar ”som står
inte gömma sig bakom blygheten. som tallar” (enligt Cyndee) ta varan”De som låter blygheten begränsa sig dra i händerna och med sina kroppar
så att de inte vågar leva har inte haft svänga med i gospelmusiken. Att det
är bra för hälsan och välmåendet kan
min mamma”, säger Cyndee.
”Vi människor har en förmåga att ingen betvivla.
klara av saker,” fortsätter hon, ”men
Marianne Enge Swartz

