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Ledare/

Idéburet ger folkhälsa på köpet!

D

et finns tydliga samband mellan hälsa
och idéburet engagemang. Det finns
samband mellan hälsa och en hållbar
utveckling. Kanske kan man säga att
tre ”generatorer” samverkar för en hållbar samhällsutveckling, nämligen ett ideellt och idéburet
engagemang (den ideella kraften), hälsa i befolkningen (folkhälsan) och det livslånga lärandet (folkbildningen).
I det perspektivet är det konstigt att politiker som i huvudsak inriktar sitt arbete på att skapa
ett tryggt samhälle med god välfärd - inte ser
dessa starka krafter.
För mig är de viktigaste frågorna just nu hur
vi långsiktigt skall kunna bygga ett tryggt och
hållbart samhälle. Hittills under 2008 har jag
i projektet Folkhälsa är politik mött cirka 250
ledande kommun- och landstingspolitiker från
nästan hundra kommuner och ett tiotal landsting och regioner.
Alla har uttalat sig för värdet av den ideella
sektorn. Alla menar att folkhälsan är en strategisk fråga. Alla förstår att utbildningsnivån och
det livslånga lärandet är centrala faktorer både
för hälsan och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Men hur ser verkligheten ut? Möjligen ställer
sig de kortsiktiga ekonomiska frågorna i vägen
för långsiktiga och strategiska insatser i många
kommuner och landsting. Budget i balans och
ekonomiska mål för verksamheten under en
pågående mandatperiod ställer hårda krav på
politikerna. Dessutom är det svårt i en kommunal budget att avsätta och göra långsiktiga
satsningar i driftsbudgeten, hävdar många ekonomer, och får medhåll av sina politiker.
En satsning på de ideella och idéburna organisationerna, de långsiktiga insatserna för folkhälsan och en långsiktigt hållbar bildnings- och

Jan Linde
Ordförande
Svensk förening för
folkhälsoarbete

Alla
har
uttalat
sig för värdet
av den ideella
sektorn.

utbildningsverksamhet kan ses som en investering i ett gott samhälle, men många känner en
osäkerhet om hur det skall gå till.
Idag avsätter vi direkt ur de kommunala budgetarna mellan 1,3 och 1,9 miljoner kronor som
en investering (ur driftsbudgeten) för vart och
ett av alla barn och unga från förskoleklass till
sista året i gymnasiet. Ingen ifrågasätter detta.
Och det är bra!
En rejäl samling kring de ideella organisationernas arbetsvillkor, särskilda satsningar på
hälsan bland barn och äldre samt resurser riktade till folkbildningens organisationer och institutioner (folkhögskolor och kommunal vuxenutbildning) är lönsamt. Jag kan lova att ni får
minst fem kronor tillbaka för varje investerad
krona. De flesta som jag talar med förstår detta,
men det finns en rädsla att pröva.
Därför vill jag uppmana till att delta i opinionsbildningen kring formerna för hur vi skapar
det långsiktigt hållbara samhälle som vi alla eftersträvar. Hållbarheten förutsätter social hållbarhet (frågorna om hälsa och ideella organisationer), ekonomisk hållbarhet (stödet till det
livslånga lärandet) samt miljömässig hållbarhet
(den del av samhällsutvecklingen som sammanfaller med strävanden för en bättre folkhälsa).
Ingen annan kraft i samhället är så starkt för
det hållbara samhället som det idéburna organisations- och föreningslivet. Med en satsning på
de ideella krafterna får man folkhälsa på köpet!
Janne Linde
Ordförande för Svensk förening för
folkhälsoarbete
jan.linde@sfff.org
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Nytt verktyg visar cyklingens
vinster för hälsa och ekonomi
Hej, Peter Schantz, docent vid
GIH i Stockholm, som deltar i
WHOs arbete med att ta fram
ett verktyg som visar ekonomiska och hälsomässiga
vinster av cykling.

Svensk
socialmedicinsk
tidskrift
(nr 3 2008) bland annat om hanteringen av verktyget, den kan vara
bra att läsa för intresserade. Om
man kör fast eller är intresserad
går det bra att höra av sig till mig.
Peter.Schantz@gih.se

 Vem vänder ni er till?

– Målgruppen är bred. Verktyget
är i grunden ett instrument för cost/
benefit-analyser i transportsektorn,
men det kan också användas av folkhälsoarbetare. Jag kommer just från
Glasgow där verktyget använts just i
folkhälsoarbete.
 Var hittar man dokumentet?
– Det finns på WHOs hemsida tillsammans med en användarguide.
 Är verktyget svårt att använda och var kan man få stöd om
man kör fast?
–Nej, det är verkligen inte svårt att
använda. Det enda du måste ha tillgång till är data om distans och antal
tillfällen, sådana data kan till exempel
finnas i lokala och regionala folkhälsorapporter. Resten är inbyggt i verktyget. Det är själva tanken, att det ska
vara enkelt att använda.
– Jag skriver nu en artikel för

Straighten
Up Sweden
■ Straighten Up Sweden är
ett rygghälsofrämjande koncept som ska kunna spara
miljoner. Utmaningen är att få
oss alla att ägna några minuter per dag åt våra ryggar precis som vi gör med tandborstning. Enkla övningar ska läras
ut, läras in och användas.
Prioriterade är barn i skolan.
Mer info om projektet: Cecilia
Carpelan, 08-505 805 02 eller
www.rorg.se.

 Hur mycket ska man cykla
för att det ska ge vinst?
– De stora epidemiologiska studier
som ligger till grund för verktyget visar hälsovinster vid en sammanlagd
cykeltid av ca 3 timmar per vecka,
vilket ungefär motsvarar daglig cykelpendling på 20 minuter enkel resa.
 En sista fråga: Är du medlem
i föreningen?
– Nej, jag visste faktiskt inte att den
fanns, men skicka gärna lite info!
Magnus Liljegren

Att cykling är bra för både hälsa och plånbok vet nog de flesta. Nu ska självaste
världshälsoorganisationen belägga det
med siffror.
FOTO: ISTOCKPHOTO

➜ Länk till verktyget:
http://www.euro.who.int/transport/policy/20070503_1

Folkhälsa är politik

Källa: Health economic assessment
tool for cycling (HEAT for cycling) (prerelease November 2007)

Nu är det klart! Det finns pengar till 11
kurser för politiker 2009.
Intresserade kan kontakta Jan Linde
0705 88 65 84 eller sända en e-post
till jan.linde@sfff.org

Konferens/Näringsliv och folkhälsa i hållbart samarbete
■ Alla fick inte plats i SKLs
hörsal när forum FOLKHÄLSA
arrangerade ett seminarium
med titeln ”Vad betyder folkhälsa för lokal och regional
hållbar tillväxt”. Ett välfyllt program lyfte folkhälsan som en
viktig faktor för gynnsam utveckling.
Robert Uitto, landstingsråd
i Jämtland, slog an en entusiastisk ton för den politiska
intentionen och möjligheten
som finns i att sammanföra

regional utveckling med folkhälsa. Bert Lundgren, FHI,
gav en vetenskaplig förankring
av hälsans betydelse för hållbar tillväxt. Både forskningsöversikter, tankemodeller och
några studier i FHI-rapporter
presenterades. Annika Rosing från Region Skånes näringslivsutveckling lyfte särskilt
småföretagarnas betydelse.
Katarina Gursoy, länsstyrelsen Stockholm, och Mikael
Stigendal, Malmö högskola,

tog upp invandrarkvinnor respektive ungdomar som viktiga krafter för regional tillväxt
samtidigt som man motverkar
utanförskap. Ett ändrat synsätt efterlystes av båda. Nina
Bergman, FHI/SLL kopplade
till EUs hälsoprogram 20082013 och Ingemar Paulsson
visade på sociala fondernas
möjligheter. Nutek, FHI och
SKL var arrangörer. /GÅ
➜ Läs mer på www.skl.se under forum FOLKHÄLSA.
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HEJDÅ, GUNNAR, OCH
VÄLKOMMEN, SARAH!
Folkhälsoinstitutet byter
generaldirektör i november. Från Gunnar Ågren,
med nio år vid rodret, till
Sarah Wamala, avdelningschef på Centrum
för folkhälsa vid Stockholms läns landsting.
Folkhälsomagasinet hälsar Sarah välkommen
och vinkar av Gunnar
med att ställa dem mot
väggen med en mängd
snabba frågor.

17 snabba frågor...
Sarah
Gunnar

Cykel
eller
skidor?

Potatis eller pasta?

Vin eller
vatten?

Sommar eller vinter?

Biokväll eller
läskväll?

Älsklingsrätt?

Vilken film såg
du senast?

Senaste teaterföreställning?

Skidor

Inget

Vatten

Sommar

Läskväll

Lax och
spenat

Mama Mia

Sveriges Historia
- 1000 år på 100 minuter

Cykel

Pasta

Vatten

Sommar

Läskväll

Lammgryta

Sicko

Orpheus (med Mats Ek)

Hallå Susanne
Abramsson,
folkhälsoplanerare, Capio Citykliniken. Vad har du på ditt
skrivbord?
Mitt arbete som folkhälsoplanerare innebär att arbeta för att det
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet blir en naturlig
4

del i Capio Cityklinikens vårdkedja. Jag
är en resurs till medarbetarna och bygger nätverk med externa aktörer. Ett steg
i vårt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete är att söka medlemskap i nätverket Hälsofrämjande sjukhus
och vårdorganisationer (HFS). Så min
arbetsuppgift just nu är att sammanställa
medlemsansökan. Den innehåller tre projekt på befolknings-, medarbetare- och

patientnivå samt ett samverkansprojekt
inom vår organisation kring folkhälsa.
Mitt arbete handlar också om information,
kunskap, samverkan och ett gemensamt
synsätt. Därför samordnar jag en Motiverande samtalsutbildning till medarbetarna
som erbjuds under hösten 2008 och våren 2009.
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...och tio till!

Gunnars svar

Sarahs svar

Roligaste jobbet hittills?

Ja

Det som jag ska tillträda
1 november

Folkhälsoarbetets största
framgång?

Den minskade rökningen

Minskad barnadödlighet i världen (kopplad till välfungerande
primärvård och ökad välfärd)

Viktigaste bestämningsfaktorn
för hälsa?

Samhällsklass

Levnadsvillkor

Främsta friskfaktorn?

Inflytande

Trygga miljöer

Största riskfaktorn?

Alkohol

Otrygga miljöer

Folkhälsoarbetets största
misslyckande?

Fröken Sverigekampanjen och
boken Leva Tillsammans

Att vi inte lyckas minska sociala
skillnader i hälsa och dess bestämningsfaktorer

Bästa folkhälsoinsats?

De nationella folkhälsomålen

Den nationella folkhälsopolitiken

Evidence eller Best practise?

Båda

Varför behövs Folkhälsoinstitutet?

Se till att folkhälsa genomsyrar
alla politikområden

Att samla kunskap om folkhälsofrågor, samordna, följa upp och
ha tillsyn över farliga produkter

Om GD själv fick bestämma:
Satsa 100 miljoner kr på vadå?

Bra folkhälsostatistik och bra
interventionsforskning

Hälsofrämjande och förebyggande arbete och att folkhälsan ska
genomsyra alla samhällssektorer
och politikområden

Evidence

Senaste utställning eller
museum?

Läser just nu?

Favoritmusik?

Dansar?

Favoritfärg?

Transportmedel?

Bästa
tv-sporten?

Återvinner?

Okänd talang?

Kungliga historiska
museet

Sonat till Miriam av
Linda Olsson

Klassisk

Ja

Lila

Kommunalt

Bolibompa

Ja

Inget jag kan
komma på

Bohusläns
museum

Osynlige riddaren av
Calvino

Pete Seeger

Nej

Rött

Tåg

Fotboll

Delvis

Målar

Hallå
Ulrika Aebeloe,
folkhälsoplanerare i Härryda kommun.Vad har du på
ditt skrivbort just nu?
Jag sitter med slutkorr av en
inbjudan till en utbildningsdag
som vi skall ha i slutet av november med tema ”Hot och våld i nära

relationer” och hur vi kan förebygga
detta.
Bakgrunden är regeringens handlingsplan från 2007 för att stoppa mäns våld
mot kvinnor, där det förebyggande arbetet lyfts fram som en av de viktigaste
åtgärderna.
Folkhälsorådet i Härryda, i samverkan
med socialtjänsten och ungdomsmottagningen, bjuder in personal från sko-

lorna, primärvården och socialtjänsten
till en utbildningsdag för att öka kunskapen i dessa frågor men också med
syfte att knyta kontakter för fortsatt
samarbete.
Vi vill lyfta frågan om att jämställdhet är
en förutsättning för icke-våld och sammanföra det engagemang som finns i
kommunen och skapa möjligheter för
samverkan.
5
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Synpunkten/

Varför gör de inte som vi säger?

V

ad gör vi när människor inte bryr sig
om våra hälsofrämjande budskap,
utan fortsätter att leva på ett sätt som
leder till ohälsa och sjukdom? Jag menar att hela branscher är en bra arena för att
skapa samarbete kring dåliga arbetsförhållanden – och de individuella livsstilsfrågorna.
Människors livsstil är inte alltid individuella
val, utan är resultat av nödvändiga eller påtvingade sätt att leva åtta timmar om dagen.
Arbetslivsforskningen har visat att människor
inom vissa yrken (oftast de med låga utbildningskrav, låga löner, lågt inflytande och liten
egenkontroll) bor i socialt utsatta bostadsområden, oftare röker, har sämre självskattad hälsa och oftare är överviktiga. Många
arbetsuppgifter är tunga, enformiga eller påfrestande. Många arbetsplatser har ett dåligt
arbetsklimat och försämrar människors förutsättningar att bibehålla hälsan.
Hela branscher kan vara en bra arena
för att skapa samarbete kring dåliga arbetsförhållanden. På sikt kan det vara möjligt att
interagera med samma målgrupper kring de
känsligare individuella livsstilsfrågorna. Människor i riskyrken saknar många gånger den
goda självkänsla, som gör att man är rädd
om sig och har hopp om framtiden. Detta gäller även många som hamnat utanför arbetsmarknaden.
Så länge vi inom folkhälsoområdet främst
koncentrerar oss på att producera skriftligt
material utan definierade målgrupper är det
egentligen ingen som behöver känna sig träffad. Det är i det personliga mötet som möjligheter öppnar sig för förändringsprocesser.
Genom personliga möten med arbetsgivarrepresentanter från branscher med sämre arbetsförhållanden och med anställda med sämre
hälsa går det att skapa en dialog. Ett litet antal
personkontakter kan påverka arbetsförhållandena till det bättre för hundratals eller till och
med tusentals arbetstagare. Dock är det nöd6

Ingela Målqvist, Arbetsoch miljömedicin inom
Centrum för folkhälsa

Människors
livsstil är
inte alltid
individuella val.

vändigt, som jag ser det, att både arbetsgivare,
chefer och arbetstagare känner att det är de
som är experterna på sin verksamhet och sina
livsstilar. Vår uppgift är att skapa förtroende
och strategier, stödja och motivera.
Jag samarbetade några år med arbetsgivarnas intresseorganisation och de lokala
skyddsombuden inom bryggeribranschen för
att förbättra arbetsförhållandena för bryggerichaufförerna. Det lyckades vi med. Samtidigt
byggdes en permanent arbetsmiljöorganisation med representanter från bryggeribranschens arbetsgivare och arbetstagare i hela
Sverige upp. Samarbetet hade förankring både
bland cheferna och chaufförerna på bryggerierna. Den har nu fungerat i nio år och tar
upp chaufförernas arbetsmiljöfrågor. I efterhand tycker jag att vi även borde ha arbetat
med livsstilsfrågor i vårt samarbetsforum.
Vilken roll spelade då Arbets- och miljömedicin i denna process? Vår insats kan ses ur
olika perspektiv. Utan vårt initiativ hade arbetsgivarna och skyddsombuden aldrig börjat
samarbeta. Vi gav chaufförernas egen syn på
arbetsförhållanden högre status genom att vi
kunde verifiera dem utifrån våra registerdata.
Vi arbetade för att göra arbetsgivarna personligt berörda av de arbetsförhållanden chaufförerna var utsatta för. Vi lät arbetsgivarna ha
initiativet i projektarbetet när vi väl enats om
gemensamt mål. Vi stöttade utvecklingsarbetet genom att föra in nya förändringsmetoder i branschen (framför allt genom att hela
tiden föra fram ett delaktighetsperspektiv för
alla yrkesgrupper som var berörda av förändringen).
Arbetsplatserna för riskyrken och arbetsförmedlingen för arbetslösa är kanske två viktiga
arenor för folkhälsoarbetare att rikta in sig på
och samarbeta omkring.
Ingela Målqvist
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Nytt nätverk för kultur
och hälsa i riksdagen

I Sverige idag finns runt 700 000 människor med sjukpenning eller sjuk- och
aktivitetsersättning. Det är en alldeles
för hög siffra och det är viktigt att vi
gör allt vi kan för att minska den. Fler
och fler inser att kulturen spelar stor
roll för hur man mår. Stressen som
många utsätts för kommer från press
både i hemmet och på arbetet, och den
leder till såväl kroppsliga som psykiska konsekvenser. Kulturen kan bli en
oas dit människor kan komma för att
få kraft för att orka med vardagen och
må bättre.
Med dramatisk effekt
Många sjukhus och andra vårdinrättningar intresserar sig numera för kulturens möjligheter att påverka patienternas hälsa. Såväl böcker, konst och
musik som den yttre sjukhusmiljön i
form av arkitektur och inredning påverkar patienter och personal.
Studier visar att musik kan få patienter att dansa trots att de annars
har svårt att röra sig och utföra vardagliga sysslor. Införandet av en återkommande sångstund gav en dramatisk effekt på dementa personer. När
välkända sånger sjöngs kom minnen
tillbaka.
Personer som sjunger i kör får sänkta stressnivåer enligt modern svensk
forskning. Kulturella aktiviteter är
också förknippade med ett starkare
socialt stöd och nätverk och dessa
faktorer minskar betydligt risken för
utveckling av kroniska smärttillstånd

Foto: Christian G idlö f

Forskning visar att människor
mår bra av att engagera sig
kulturellt. Kulturentusiaster
i riksdagen ska nu försöka
sprida forskningsresultat och
stödja en aktiv kulturpolitik.
Ordförande Anne Marie Brodén, riksdagsledamot (m) Halland och förbundsordförande
i Hälsofrämjandet skriver om
det nya nätverket:

enligt forskning på befolkningen i
Halland. Internationellt rör sig forskningen mycket starkt framåt. Vetenskapstidskriften Science anser att våra
mentala processer och deras samverkan med omgivningen blir det viktigaste forskningsområdet under nästa
tioårsperiod.
57 miljoner till forskning
Göteborgs universitet satsar nu 57
miljoner på ett forskningscentrum för
kultur och hälsa.
Glädjande är att man också i årets
budgetproposition kan läsa att regeringen kommer att fortsätta arbetet för
ökad samverkan mellan olika politikområden, för att visa på kulturens
betydelse för människors hälsa och
välbefinnande.
Regeringen har gett den kulturpolitiska utredningen i uppdrag att
uppmärksamma sambanden mellan
kultur, folkhälsa och hälsofrågor samt

FAKTA\Kultur-

lämna förslag till hur samspelet kan
förstärkas.
För att stödja regeringen i detta
arbete har vi bildat ett kultur- och
hälsanätverk i riksdagen med syfte
att lyfta fram kulturens betydelse för
hälsan. Gruppen arbetar från olika
plattformar för att sprida idéer och
forskningsresultat gällande kultur och
hälsa. Några exempel är seminarier i
riksdagen, samarbeten mellan universitet, deltagande på konferenser och
dialog med de ansvariga ministrarna
i regeringen.
/Anne Marie Brodén

➜ Anne Marie Brodén uppmanar läsarna att höra av sig till
kultur- och hälsagruppen med
frågor.
Hör också gärna av dig till
www.folkhalsoarbete.se om du
vill kommentera artikeln.

och hälsagruppen

I kultur- och hälsagruppen ingår:
Riksdagsledamöter: Anne Marie Brodén (m), Solveig Ternström (c), Finn Bengtsson
(m), Maria Lundqvist-Brömster (fp), Cecilia Wikström (fp), Yvonne Andersson (kd), Dan
Kihlström (kd) och Lars-Ivar Ericson (c).
Experter: Gunilla von Bahr (flöjtist och konsult på Academus), Torkel Falkenberg
(medicine doktor vid Karolinska institutet), Gunnar Bjursell (professor i molekylärbiologi
vid Göteborgs Universitet), Eleanor Bodel (Umeå kommun), Christina Doctare (läkare,
författare och samhällsdebattör).
Sekreterare: Sara Dennås (sara.dennas@riksdagen.se).
7

Folkhälsomagasinet • #2/08

Unikt samarbete i Nac
minskar riskerna för fa
STOCKHOLM. Det började på
Hasseludden Yasuragi i maj
2007 med en vision. 115 hembesök senare finns en fungerande metod för att förebygga
fallskador hos dem som är
mest i riskzonen.
Hösten 2004 åkte biståndshandläggare samt medicinskt ansvarig sköterska
i Nacka kommun på studiebesök till
East Surrey i England. Det blev startskottet för ”I Nacka står vi stadigt!”,
som bygger på idéer som vi tog med
oss hem. Väl hemma i Nacka utformades en grundtanke om ett fallskadeprojekt. När regeringen tillsatte stimulansmedel för att förbättra vården
av och omsorgen om de mest sjuka
äldre ansökte Nacka om pengar till
ett fallskadeprojekt och hösten 2007
gjordes de första hembesöken.
Fallskador ska minskas
Syftet med fallskadeprojektet är att
genom långsam rehabilitering och tidiga signaler förebygga fall och fallskador samt förebygga att fallskador
upprepas. Målet är att minska antalet
fallskador för personer över 65 år som
bor hemma och genom detta öka livskvaliteten.
Den centrala delen i projektet är fallskadeteamet med arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, distriktssköterska
och projektledare. Samarbete mellan
Nacka kommun, Nacka närsjukhus/
RehabCentrum och Boo vårdcentral
var en förutsättning för att fallskadeteamet skulle kunna bildas.
Arbetet går ut på långsam/förlängd
rehabilitering. Personerna som har fallit eller är i riskzon för att falla får en
individuell bedömning i hemmet och
ett anpassat åtgärdspaket. Bedömningen består av standardiserade tester för balans, nutrition och säkerhet
8

Den centrala delen i projektet är fallskadeteamet. Fr.v. Susanne Claesson (arbetsterapeut), Liisa Pettersson (sjukgymnast), Ulrika Lavén (dietist), Gabriella Nyhäll (projektledare och folkhälsovetare) och Lotta Sjöman (distriktssköterska).

i läkemedelshantering samt en enkät
om den hälsorelaterade livskvaliteten
med fem dimensioner (rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär, oro/nedstämdhet). Utifrån
detta bestämmer teamet vilken typ
av insats som behövs: balansträning,
styrketräning, kostförändring, kontakt med distriktsläkare för att se över
medicin, halksockor, gånghjälpmedel,
höftskyddsbyxor, promenader och bostadsanpassning.
Uppföljning visar förbättringar
Efter tre månader samt sex månader
görs balanstestet om. Enkäten görs
vid första besöket, efter avslutad åtgärd samt sex månader senare. Signalen om att någon har fallit eller är i
riskzon kommer till fallskadeteamet
som en fallrapport eller ett fallriskmeddelande.
Personerna som fallskadeteamet
möter är de äldre som är mest sjuka.

Det finns ett tålamod och en tåga hos
denna generation som är beundransvärd. Många har flera typer av mediciner och har varit i kontakt med sjukvården många gånger. Ganska många
äter stämningshöjande medicin. Trots
det upplever 21 procent av dem som
teamet har träffat att de mår bra.
Innemiljö kan vara risk
Ibland är innemiljön, som vi ser det,
en risk. Många trappor, smala gångar,
stora mattor, dåliga trappräcken, höga
trösklar, gamla nedsuttna fåtöljer osv.
Risken att snubbla och tappa balansen
är överhängande. Uppfinningsrikedomen är stor liksom den personliga
integriteten. Det handlar om invanda
levnadsmönster och det ligger en utmaning i att övertala personerna att
ta bort mattan i hallen som är lätt att
snubbla på. Fallskadeteamets insatser
varierar men de kan bestå av bostadsanpassning, olika hjäpmedel, närings-
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ka
llskador

Barnperspektiv
på föräldrastöd?

och energitillskott samt träning. Av
resultaten ser vi att de som deltagit i
balansträning i projektet har förbättrat eller bibehållit sin balans. Flera
personer som vi har mött har risk för
undernäring, som i sig kan leda till att
man blir yr och faller. Här har dietistens råd om kost samt olika näringspreparat varit värdefulla.
Fallombud sprider budskapet
En annan typ av utmaning är att motivera de privata hemtjänstutövarna
att medverka i arbetet. Fallombud har
utsetts inom de större företagen och
dessa kontaktpersoner har bjudits in
till kunskaps- och erfarenhetsträffar
kring fall och fallskador. Motsvarande finns även inom primärvården och
bland biståndshandläggarna i kommunen. I dagsläget finns det ett 30-tal
fallombud i Nacka och deras uppgift
är att sprida kunskap om fallrisk samt
motivera kollegor att höra av sig till
fallskadeteamet.
Visionen från Hasseludden Yasuragi
blev ett projekt och 16 månader och
115 kunder senare har vi en metod
och ser resultat. Att arbeta med äldre-äldres (gruppen över 80 år) hälsa
handlar om att förebygga försämring
och att bibehålla nuvarande dagsform.
Det naturliga åldrandet har sin gång
och att skapa en stödjande miljö runt
individen i detta skede i livet är minst
lika viktigt som i tidigare skeden.
Vill du veta mer om hur vi arbetar
är du hjärtligt välkommen att höra av
dig.
Gabriella Nyhäll
Projektledare och folkhälsovetare
e-post: gabriella.nyhall@nacka.se
Telefon. 070-431 93 71

Regeringen har avsatt pengar
för föräldrastöd från 2009. Vi
hoppas att man tar ett riktigt
främjande perspektiv och satsar på barnen utifrån kunskap
om barn och deras rättigheter
samt lyssnar på barnen själva.
Utredaren Inger Davidsson (kd) ska
enligt särskilda direktiv (Dir 2008:67)
lägga ett förslag hur pengarna ska
användas strategiskt. Hon bjuder in
myndigheter och organisationer för att
samtala och samla synpunkter kring
detta svåra uppdrag. Hur gör man för
att få in ett tydligt barnperspektiv och
särskilt barnens egna perspektiv?
Man måste börja med att definiera
begreppet föräldrastöd som ju kan
inrymma allt från MVCs verksamhet
till ungdomsmottagningar och mer
klassisk föräldrautbildning, som ib-

land drivs av ideella organisationer.
Man måste också fundera över balansen mellan generella insatser som
ger förbättring för alla barn och mer
riktade insatser för barn som på olika
sätt lever i utsatthet och där ibland
föräldraskapet sviktar. Enligt direktiven ska man också pröva olika nya
arenor som webben och inventera
forskningsbehov.
Så viktiga som barnen är hoppas vi
att man tar ett riktigt främjande perspektiv och satsar på barnen utifrån
kunskap om barn, om barns rättigheter samt erfarenheter från barnen
själva. Det är viktigt att våga lyfta att
det kan finnas en konflikt mellan föräldraansvar/makt och barnets rättigheter. Vad som är bäst för föräldrarna
och vuxensamhället och vad som är
bäst för barnen är inte nödvändigtvis
samma sak. /Gunnar Åberg

Mer hälsa för pengarna

KALMAR. Frågan om det är kostnadseffektivt att förebygga jämfört med att behandla
sjukdom har en ekonomisk dimension, men det finns också en etisk. En konferens i
Kalmar i oktober byggde på presentation av metabola projektet i Kalmar län samt en
hälsoekomisk utvärdering av arbetet. Metabola projektet startade i Kalmar län 2004.
Fokus låg på ändrade kost- och motionsvanor. Det metabola syndromet är en kombination av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes som övervikt, högt blodtryck
och höga blodfetter. Det metabola projektet dokumenterades noga vilket gjorde det
lämpligt att följa upp genom en hälsoekonomisk analys. Analysen, gjord av en arbetsgrupp av sakkunniga, visar att kostnaden per QUALY (kvalitetsjusterat levnadsår) beräknades uppgå till 16 700 kr, vilket är mycket lågt jämfört med många andra insatser
i hälso- och sjukvården. Den hälsoekoniska analysen är en del i ett samarbete mellan
Ledarforum för Sveriges folkhälsochefer/Samhällsmedicinska chefer samt nätverket för
ekonomidirektörer, SKL samt FHI. Ytterligare information genom Johan Jonsson johan.
jonsson@vgregion.se eller Lennart Hellström lennarth@ltkalmar.se /Gunnar Åberg
9
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Dags att fimpa
av solidariska skäl
DEBATT. Rökstopp handlar
inte bara om vår hälsa och
miljö. Det finns anledning att
sluta röka också av solidaritet
med u-länderna, där tobaken
odlas och där tobaksbolagen
med aggressiv marknadsföring
lockar nya användare.
Vi talar inte så ofta om att ta avstånd
från tobak för att visa solidaritet med
mindre bemedlade människor i låginkomstländer och kanske ännu mindre
för att värna vår miljö. Men vi måste vara medvetna om att allt hänger
ihop.
För att vi i Sverige och i västvärlden
ska kunna konsumera den mängd tobak vi vill ha så måste den produceras.
Det sker vanligen i mycket fattiga länder med stort inslag av barnarbete och
där man använder omfattande mängder bekämpningsmedel för att värja
tobaksplantorna från skadeinsekter.
Det i sin tur ger upphov till stort lidande för alla dem som måste plocka
tobaksbladen med svåra sjukdomar
och dödsfall som följd.
Användandet av
bekämpningsmedel ger också upphov till stora
miljöproblem i både mark och vatten. Ett vatten som befolkningen är
tvungen att dricka då det är det enda
som står till buds. Även detta leder
till svåra sjukdomar.
Följaktligen befinner sig familjer

som är beroende av tobaksodlingarna för sin överlevnad i en
mycket utsatt situation. Kontrakt med tobaksuppköparna
är dessutom svåra att förändra då formerna ofta är
slavliknande. Dessutom är
familjerna många gånger
skyldiga mer pengar än
vad de kan tänkas få in.
Det skapar stora skuldfällor som är svåra att ta
sig ur.
Gränser sätts
mot industrin
Efter att länge
ha stått flata
mot
tobaksindustrin har
politiken
i
västvärlden börjat sätta gränser för hur tobaken får distribueras och försäljas.
Man har även infört begränsningar
om var man får röka samt beskattar
tobak. Dessa restriktioner har gjort
att tobaksindustrin måste leta efter
nya marknader för att få avsättning
för sina produkter. Framtidens rökare
återfinns därför i låginkomstländer.
Där blir situationen än värre då de
saknar de regler som vi har. De har ej
heller lika stort kunnande. Tobaksberoendet orsakar därför än större problem än i t.ex. Sverige eftersom män-

Hallå
Ingrid Eckerman,
t.f. ordförande i Läkare för miljön. Vad har du på ditt skrivbord?
På mitt skrivbord ligger programmet
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niskor där väljer tobak
framför mat.
Vår gemensamma
uppgift måste därför
vara att säga nej till
tobak för att visa vår
solidaritet med andra
människor i andra länder.
Politiken måste än tydligare
sätta ner foten.
Solidariskt rökstopp
Låginkomstländer som är beroende av tobaksproduktion för
sin överlevnad måste hjälpas
ur sitt beroende och få nya
inkomstkällor. De måste
också kunna sätta upp
regler som begränsar tobakens skadeverkningar.
Svenskt bistånd måste således utgå till att stödja lokala
organisationer.
Det har sagts förut men talesättet:
”Jorden vi lever på har vi inte bara
ärvt från våra föräldrar utan vi lånar
den från våra barn” är aktuellt i allra
högsta grad.
Vi måste därför motivera både vuxna och barn att inte börja röka både
för sin egen skull, för miljön och för
att visa solidaritet med andra.
Eva Andersson, ordförande socialnämnden
och Hälsorådet (s), Umeå kommun

till det seminarium om läkemedel, hälsa och
miljö som vi i samarbete med Miljöpartiet
ordnar för riksdagsmännen den 12 november. Läkemedel är besvärliga kemikalier i
miljön. Vårt dricksvatten är en cocktail med
många läkemedel, visserligen i låga doser.
Vi behöver ersätta eller komplettera läkeme-

delsförskrivning med icke-farmakologiska
metoder. Det handlar både om stöd för
bättre levnadsvanor och ett omhändertagande och en miljö som får patienter att
må bra trots att de är sjuka. Landstingens
ersättningssystem måste stödja ett sådant
arbete.
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POLTIKERUTBILDNINGEN
TURNERAR VIDARE
Utbildningen
gav lokala
redskap
KALIX. Hösten hade precis kommit
till Norrbotten och Kalix visade upp
sig från sin bästa sida när SFFF höll
politikerutbildning den 24-25 september. Politiker från fyra kommuner, Kalix, Överkalix, Boden och Övertorneå,
hade kommit till Kalix folkhögskola
för att delta.
Som vanligt bjöd dagarna på intressanta och spännande diskussioner ur
olika perspektiv. Boden är en av Norrbottens större kommuner och Överkalix med knappt 4 000 invånare en
av de minsta. De flesta av deltagarna
menade att utbildningen gav dem redskap för att kunna driva folkhälsoarbetet vidare i den egna kommunen.
Förutom undertecknad deltog Jan
Linde, Ylva Arnhoff från Statens folkhälsoinstitut och Kerstin Sandberg,
Norrbottens läns landsting. Johanna
Johansson, folkhälsoplanerare i Kalix,
ansvarade för kursens planering.
Magnus Liljegren

Kerstin Sandberg Norrbottens läns landsting i
samspråk med Åke Bergbäck, Kalix och Gösta
Eriksson, Boden.

Engagerade politiker i Sunne
SUNNE.”Från kunskap till förändrat
beteende” handlar det om efter politikerutbildning i Värmland.
I Sveriges kanske vackraste konferenssal med utsikt över sjön Fryken
i Värmland samlades 18 engagerade
och diskussionslystna politiker den
10 - 11 oktober för att diskutera folkhälsopolitik. Det var årets trettonde
politikerutbildning och föreningens
ordförande Jan Linde var imponerad
över deltagarnas engagemang i folkhälsofrågorna.

Det var diskussioner kring folkhälsoekonomi, folkhälsa som strategisk
fråga, hälsokommunikation och hur
man för ut kunskap om folkhälsa
bland beslutsfattare.
Deltagarna sa att de skulle gå hem
och jobba med att få in folkhälsofrågorna i sina respektive nämnder.
Några ville försöka få in hälsokonsekvensbeskrivningar vid beslutsfattande. Hört: ”Folkhälsoarbete handlar
om att ta sig från kunskap till förändrat beteende”. ”Folkhälsa måste vara

centralt i kommunstyrelsen, det är en
strategisk fråga”. ”Bra paketering av
folkhälsa skapar medvetande”.
På kvällen var det underhållning
med Göran Samuelsson från Packmopedsturnén. Resurspersoner i utbildningen var Jan Linde och Anna
Håkansson (SFFF), Åsa Lundquist
(FHI), Lina Helgerud (Karlstads kommun), Thomas Rostock (SKL) och Eva
Åkesdotter Goedicke (Landstinget i
Värmland).
Anna Håkansson
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TEMA: SFFF i Almedalen

En ny generation
seniorer kräver mer
I takt med att antalet friska
äldre ökar ser många pensionstiden som en ny ”tonårsperiod”. Denna nyvunna period
av frihet utan måsten och krav
ställer i sin tur krav på samhället - och på en ny äldrepolitik,
konstaterar Bo Andersson,
generalsekreterare för Korpen.
85 procent av alla svenskar födda
1945–54 räknar med att kunna leva
ett aktivt liv till 80-årsåldern. Därför
måste vi inrikta oss på att bevara det
friska och inte bara fokusera på vård
och omsorg. Vi kommer inte att ha
råd med något annat. Den utgångspunkten låg till grund när Korpen
presenterade undersökningen ”En ny
generation kräver en ny äldrepolitik”
under Almedalen 2008.
Enligt studien nöjer sig inte 40-talisterna med färdigpaketerade seniorverksamheter, utan kräver att ses som
individer. Detta ställer krav på både
samhället och föreningslivet att stimulera en fysisk livsstil som är individuellt anpassad.
■ Vad har ni fått för respons på undersökningen?
Vi har fått ett ökat antal intresserade
partners som vill samverka kring de
här frågorna. Fritids- och turistnäringen i större utsträckning än omsorgsdelen av samhället. Vi vill satsa
på fritid, kultur och upplevelser, det
vill säga förebygga ohälsa, innan man
får behov av vården.
■ Vad får det för konsekvenser för
samhället att många äldre ser pensionstiden som ”en ny tonårsperiod”?
Det innebär att vi måste satsa på sociala faktorer. Det skrivs idag mycket
böcker kring ohälsa, vi vill visa på
hälsans sociala bestämningsfaktorer
som vi som folkrörelse kan påverka.
Sällskap, att umgås med andra och att
skapa sociala sammanhang passar en
12

Bo Andersson, generalsekreterare för
Korpen

folkrörelse som handen i handsken!
■ Hur jobbar ni med detta inom Korpen och hur hoppas ni att andra organisationer, kommuner, landsting
och myndigheter ska använda kunskapen?
Vi i Korpen vill samverka med alla:
vård, omsorg, turistnäring och andra
organisationer. Idag samarbetar vi
t.ex. med Sveriges Kommuner och
Landsting med projektet Hitta Stilen.
Korpen har seniorverksamhet både
nationellt och internationellt. Nu håller vi på att bygga upp en ”community”, en webbrörelse också för äldre.
Korpen Community är Sätt Sverige
i rörelse upphöjt till fem. Där kommer att finnas träningstips, upplevelser och mycket annat. Korpen Community lanseras i mars 2009, alla är
välkomna att vara med. Det kommer
att bli ett stort torg, där alla kan hyra
in sig på en plats, målet är att skapa
fler fysiskt aktiva. Genom samverkan
och nätverk kan även mindre organisationer vara med i satsningen. Våga
bygga en webbrörelse och inte bara en
folkrörelse. Haka på oss!, uppmanar
Bosse.

Anna Håkansson
➜ Undersökningen En ny generation
kräver en ny äldrepolitik finns att ladda ner på www.korpen.se

Alm
– otrolig
VISBY. Tredje gången vi
(SFFF) är med. Och nu
med ännu fler aktiviteter
än valåret - sex seminarier om hälsa plus två
kvällsaktiviteter med mat.

A

lmedalen fyllde 40
år och kommun- och
landstingspolitiker
blandade sig med rikspolitiker och organisationsföreträdare, inte bara höjdarna även om
det är dem man känner igen. Det
man ser i massmedia är bara en liten del av allt som händer i denna
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Alexandra Hellman står utanför högskolan
och välkomnar deltagare (längst bort t v).
Lokalen fylls av glada människor (ovan).
Almedalssatsningen, den tredje i ordningen har falllit mycket väl ut, får man
tycka? Gutefår till vänster.

edalen
t mycke´ av en 40-åring
gigantiska studiecirkel, fortbildningskarusell eller smältdegel av åsikter.
I år delade vi ut kundvagnsmynt
med en krona på ena, och femkrona på
andra sidan. Vår slogan från förra året
att en satsad krona i folkhälsoarbete
ger fem tillbaka levde vidare i denna
form och på flygbladen, som vi delade
ut i vimlet inför Almedalstalen.
Kvällsmingel om strategiskt
folkhälsoarbete
Trots att vi konkurrerade med partiledartalen i Almedalsparken lockade
båda våra kvällsmingel med mat över
50 personer vardera. Nina FållbäckSvensson, FHI, Inger Nilsson, Healthy
Cities, Ann-Sofie Lagergren, Kalmar

(H)älsolänet och Jan Linde, SFFF deltog i ett samtal med temat strategiskt
folkhälsoarbete, kvalitetssäkring och
eventuell certifiering. Genom grupparbeten kom flera tillägg till vår checklista (se sid 20).
Kvällsmingel om barns
rättigheter och hälsa
På podiet satt BO Lena Nyberg, Fryshusets Anders Carlberg, Ungdomsstyrelsen representerades av Lisa Modée
och Rädda Barnens ungdom av Sofia
Zackrisson. Alla var överens om att vi
vet mycket om vad som behöver göras. Det är viktigt att ta barn och ungdomar på allvar, att lyssna och visa i
handing att det inte bara är en politisk

korrekt attityd. Lena menade att barn
har rätt till goda föräldrar och goda
lyssnande vuxna, särskilt när föräldrarna inte fungerar. Ansvariga politiker och tjänstemän måste se satsningar
för barn och ungdom som en investering. Barnkonventionen får inte bli ett
fikonlöv som skyler vad som faktisk
görs, menade Anders. Vi har kunskapen betonade Lisa - se ungdomarna
som medborgare med rättigheter och
satsa på bra information, utnyttja nätet (t.ex. www.ungdomsmottagningen.
se). Sofia lyfte fram behovet av andra
vuxna att tala med. Skolan nämndes
många gånger av alla talarna som en
central aktör.
/Gunnar Åberg

➔
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TEMA: SFFF i Almedalen

Studenter från Mälardalens högskola och styrelsemedlemmar skriver om seminarierna. Ytterligare info på vår hemsida
www.folkhalsoarbete.se

Satsa på det ideella
– folkhälsa på köpet
Det finns ett tydligt samband mellan folkhälsa,
tillväxt och den ideella sektorn. Kommunerna
klarar sig inte utan de ideella föreningarna och
organisationerna - men värderas de ideella
krafterna i budgeten?
otalt är cirka 51 procent svenskar ideellt engagerade, vilket placerar Sverige på femte plats i världen. Något fler män än kvinnor, till stor del för
att de är engagerade inom idrottsrörelsen. Det
frivilliga arbetet motsvarar 300 000 årsarbeten.
Regeringen har bestämt sig för att satsa på det ideella.
Maud Olofsson har begärt information om det sociala
företagandet. Den offentliga sektorn sägs vara ett komplement till den ideella sektorn, och när organisationerna
frågade vad regeringen menade bjöd Nyamko Sabuni och
Göran Hägglund in till en dialog om roller. Vid vårt seminarium menade regeringens utredare Peter Örn att det
största problemet handlar om psykologi – att organisationerna inte blir erkända eller uppskattade, de känner sig
arbeta i ständig uppförsbacke. Kunskapen om organisationerna är bristfällig och de är ofta beroende av några få
tjänstemän i kommunen för sina bidrag. Slutar kontaktpersonen så försvinner också organisationens kontakt med
kommunen.

T
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Ett annat problem är ekonomi. Verksamheterna kan aldrig planera långsiktigt, utan bara för ett år i taget, detta
delvis på grund av att kommunerna vill kunna styra organisationerna. Det tredje problemet handlar om lagen om
offentlig upphandling. De ideella föreningarna har inte en
chans att hävda sig mot de stora privata företagen. och de
ideella föreningarna saknar kunskapen, administrationen
eller viljan att hantera detta. Slutligen poängterade Peter
Örn att organisationerna måste se sig själva som subjekt
och inte bara som objekt. Organisationerna är drivande
verksamheter som behövs. /Elin Stål, Mälardalens högskola

Frivillighet bra
för folkhälsan
Folkhälsopropositionen menar att det offentliga, den ideella sektorn och den enskilda
människan har ett gemensamt ansvar för hälsa.
Men hur ska ansvaret fördelas mellan de olika
aktörerna?
va Jonsson, utredare på Statens Folkhälsoinstitut
och ideellt engagerad i Röda Korset och idrottsrörelsen, slog fast att ideellt arbete är bra för
hälsan, både för mottagarna och medlemmarna.
Engagemang ger bekräftelse, ”jag behövs”. Att människor
kommer samman berikar också samhället.

E
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Darinka Medina, Anna Håkansson ch Elin Stål njuter av solskenet (t v), Peter Örn (ovan t v), regeringens utredare om ideella sektorn menar att
det största problemet är att organisationerna inte ses och uppskattas. Eva Jonsson (under t v), utredare på Staten Folkhälsoinstitut, slog fast
att ideellt arbete är bra för hälsan. Peter Bergman, KI (nedan v) begrundar läget. Äppelpaus (t h).

De som är mest aktiva i den ideella sektorn har ofta
hög utbildning och inkomst, är aktiva i boendesektorn, har goda sociala nätverk, är oftare födda i Sverige och bor mer sällan i storstad. Många av dessa
faktorer finner man också hos människor med god hälsa. Blir slutsatsen att man ska vara rik, frisk och svensk
för att vara engagerad i den ideella sektorn? Moderatorn Jan Linde kommenterade att sambandet kanske
är omvänt - att ideellt engagemang leder till större
sociala nätverk, vilket gör att man t.ex. klarar studier bättre. Eva menade att en utmaning för
den offentliga sektorn blir att hitta sätt att
kombinera forskning och evidens med
ideellt engagemang. Till slut pekade
Eva på att de ideella organisationerna
anställer allt fler professionella medarbetare. Vad har det för betydelse för
organisationernas status som ideella?
Signe Isaksson från Norrköpings kommun berättade om stadens frivilligcentral, som startades av
Norrköpings kristna råd tillsammans med andra aktörer.
Signe har en bakgrund i frivilligsektorn men är nu strategiskt ansvarig för frivilligfrågor i kommunen. Hennes definition på frivilligt socialt arbete: en insats för någon som
inte är anhörig, vän eller granne.
Norrköping har tagit ett inriktningsbeslut att föreningar
och organisationer ska bedriva frivilligarbete och att kom-

munens roll är att stötta detta. Signe talade om Frivilligcentralens tre ben: föreningar/organisationer, offentlig sektor och näringsliv. Näringslivet kan bidra vid rehabilitering
av anställda samt utgöra en länk för professionella som
vill göra en insats. Dessutom förekommer självfallet ren
sponsring från näringslivets sida. En tydlig gränsdragning
är viktig - frivilligarbete bör bedrivas på områden som ligger utanför det offentligas ansvar.
Crister Jilder, utvecklingschef i Umeå, berättade avslutningsvis om Umeå kommuns samverkan med den sociala
frivilligsektorn. Kommunen hade dålig kunskap om vad
som gjordes inom frivilligsektorn och gjorde därför en inventering som visade att det pågick en mängd aktiviteter
runt om i kommunen men att dessa inte var samordnade.
Ett studiebesök till volontärverksamhet i Kanada gav
kunskap om hur frivilligarbete kan organiseras och man
beslöt att utveckla frivilligarbetet och bilda en volontärbyrå. En viktig fråga var just gränsdragningen om vad
som är frivilligarbete, inte minst ur facklig synpunkt. Avsiktsförklaringen tar upp riktlinjer över hur den offentliga
förvaltningen ska förhålla sig till frivilligorganisationer vid
samverkan.
/Magnus Liljegren

➜ Läs Umeås avsiktsförklaring: http://www.umea.se/dow
nload/18.17efefd8107e12c6b647fff8562/volontar_riktlinjer_avsikt_.pdf)
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TEMA: SFFF i Almedalen

Folkhälsoarbete för
hållbar utveckling
Intresset för folkhälsoarbete ur ett hållbarhetsperspektiv har växt. Folkhälsa binder ihop den
ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen i hållbar utveckling.
arlen Ljusberg från Statens folkhälsoinstitut
berättade om folkhälsoarbete ur ett hållbarhetsperspektiv. Hon menade att en orsak till
det växande intresset kan vara att vi har allt
färre vuxna i produktiv ålder och ett ökande antal äldre,
vilket innebär att det blir allt viktigare att de förstnämnda
håller sig friska! För den enskilde innebär sjukskrivning att
man halkar efter i löneutvecklingen. Enligt studier får även
den sjukes partner försämrad inkomst.
Ann-Sofie Lagerkrantz från Kalmar talade om det lokala folkhälsopolitiska arbetet, och erfarenheterna kring
välfärdsbokslut. I Kalmar visade sig hälsa och ohälsa vara
väldigt olika i olika stadsdelar. Här fokuserar man på det
friska, och vill lösa lokala problem på lokalt plan, olika
stadsdelar kräver olika lösningar. /Anna Håkansson

M

Hälsofrämjande
hälso- och sjukvård
Sjukvårdens uppdrag är att både vårda och
förebygga! Men någonstans på vägen tappades
visst det förebyggande arbetet bort!
argareta Kristensson, nationell koordinator
för Nätverket hälsofrämjande sjukhus och
andra vårdorganisationer, gav en bakgrund
till den ”nya hälso- och sjukvården”, som
är tudelad i vård och hälsa.
Begreppet hälsofrämjande insatser kan innefatta så
mycket: befolkningsinriktade insatser, arenainsatser, beteendeförändring och empowerment. Det senare definierade
Margareta elegant som ett sätt att förhindra paternalistiska handlingar.
Margareta menade att vården blir effektivare om en större del av resurserna inriktas på att förebygga sjukdom hos
de stora grupperna med måttlig risk (d.v.s. befolkningsperspektiv). Vad gör vi då med de redan sjuka, undrade en
åhörare. Självfallet ska vi arbeta med både och, alla ska
med, kontrade Margareta.
I stort sett alla Margareta möter vill se mer förebyggande
arbete inom vården. Samtidigt upplever vårdpersonal att
de vill men inte får arbeta förebyggande. Lösningen på
detta problem är att i avtal reglera även det förebyggande
arbetet.
Ann Stokland är sjukvårdsdirektör vid Kungälvs sjukhus i Västra Götalandsregionen, som är ett hälsofrämjande
akutsjukhus med ca 1300 anställda och ett områdesansvar
för 110 000 invånare. Under ett år träffar man 45 000 personer, vilket är nästan halva befolkningen! Ann menade att

M
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Anna Håkansson vid
SFFF:s rollup (ovan).
Darinka och Alexandra
samtalar i gröngräset
(t h).

denna kontaktyta i kombination med kunskapen som finns
på sjukhuset självfallet kan användas i ett hälsofrämjande
arbete.
På regionnivå finns beslut om att alla sjukhus ska vara
medlemmar i nätverket hälsofrämjande sjukhus. Regionen
arbetar efter ett beställar-/utförarsystem. Ledningssystemet
balanserade styrkort används i arbetet och man har ett offensivt mål - ett förbättrat hälsotillstånd för alla som bor i
sjukhusets upptagningsområde – alltså inte bara patienter
som söker sig till sjukhuset.
Ett 60-tal hälsoinspiratörer har utbildats, speciella utvecklingsinsatser riktade till chefer har genomförts, friskvårdssatsningar har inletts och utbildningar och seminarier om hälsa har arrangerats. Ann avslutade med några
visdomsord av Joel Baker som kanske sammanfattar vad
som krävs för att få ett ordentligt genomslag för en mer
hälsofrämjande hälso- och sjukvård:
Visioner utan åtgärder är bara drömmar.
Åtgärder utan visioner är bara ett sätt att få tiden
att gå.
Visioner med åtgärder är vad som krävs för att
förändra världen (vården).


/Magnus Liljegren

➜ Mer om Hälsofrämjande sjukvård kommer i nästa nummer av Folkhälsomagasinet.
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Barnen: Vi är inte
framtiden – vi är nu!
Barnen fick sista ordet. Hur hänger barns och
ungdomars fysiska och psykiska hälsa ihop med
deras livsvillkor och levnadsvanor?
ena Nyberg menade att en barnombudsman behövs för att barn och ungdomar har för lite inflytande i samhället och över sina liv. Barn och
ungdomar är individer med egna rättigheter och
med samma rätt till fysiskt och psykiskt välbefinnande som
vuxna. Barnombudsmannens ansvar är att lyfta fram vikten av förebyggande arbete ute i samhället och att se till att
barn och ungdomar får fler möjligheter att identifiera sina
egna behov. Detta görs konkret genom att hämta information hos ”kontaktklasser”, som ger ett kunskapsunderlag
till rapporterna från BO.
Under Lena Nybergs tid som barnombudsman har de
vanligaste frågorna handlat om mobbning, stress, boende/
vårdnad, arbetsmiljö i skolan och brist på inflytande. Förebyggande arbete och viktiga åtgärder för att förbättra
barn och ungdomars uppväxtvillkor handlar, enligt Lena
Nyberg, inte i första hand om ekonomiska resurser eller
lagändringar utan om att förändra attityder hos vuxna attityder som förhindrar att barn och ungdomars levnadsvillkor prioriteras på ”vuxenagendan”.
Lisa Modée, utredare från Ungdomsstyrelsens enhet
för nationell och kommunal ungdomspolitik, berättade
att ett av målen med Ungdomsstyrelsens verksamhet är att
följa upp regeringens ungdomspolitik samt att stödja den
kommunala ungdomspolitiken runt om i landet. Hon tog
under sin presentation upp såväl frisk- som skyddsfaktorer
och vanliga riskfaktorer i barns och ungdomars liv. En viktig friskfaktor idag är att ha behörighet till gymnasiet. Av
rapporten Fokus 2007 (med målgruppen 16-25 år), kan vi
dra lärdomen att vi har underskattat familjens betydelse
för våra barn och ungdomar.
Sofia Zackrisson från Rädda Barnens ungdomsförbund
avslutade SFFFs sista seminarium med orden ”vi är inte
framtiden, vi är nu”. Även hon lade tyngdpunkten kring
attitydförändringar hos vuxna som ett sätt att förbättra
livet för barn och ungdomar. Vi måste sluta tala om ”ungdomsproblem”. Istället bör krutet läggas på att förändra
attityder hos vuxna som har det avgörande ansvaret för
barn och ungdomar. Skolorna saknar och behöver trygga
vuxna, som finns där för barn och ungdomar och som inte
nödvändigtvis sätter betygen. Då vuxna, enligt Sofia Zackrisson, inte tagit barn- och ungdomsfrågorna på allvar ser
hon det som sin uppgift att - som representant för Rädda
Barnens ungdomsförbund - sätta ner foten och höja sin
röst.

L
Arbetsliv och hälsa

Fyra gånger färre sjukdagar på ”friska” företag
än på genomsnittliga.
eter Bergman, KI, och Marianne Parmsund, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting,
presenterade projektet ”Hälsa och framtid. Tydliga strategier och delaktiga medarbetare i friska
företag” Man har tittat på bra företag och jämfört dessa
med medelgoda. Genom intervjuer har man plockat fram
faktorer som skiljer dem åt och funnit att de sämre företagen har i genomsnitt fyra gånger fler sjukdagar än de goda.
Några faktorer som lyftes var: positiv syn på medarbetare,
långsiktig kompetensförsörjning, hög medvetenhet om företagets ”kultur” och tid för dialog. Läs mer om de fyra
delstudierna på www.folkhalsoguiden.se/halsaochframtid
Anette Johansson, personalchef hemvårdsförvaltningen,
och Anna Nilsson, hälsokonsulent, Halmstads kommun,
beskrev hur man inom äldreomsorgen aktivt jobbade med
att förändra de negativa yttre och inre bilder som fanns
kring äldreomsorgen. Projektet ”Friskt vågat, hälften vunnet” arbetade med frågor som trivsel och ökad arbetsglädje, att minska antalet rökare, jobbets attraktionskraft,
reflektionstid i jobbet, ökat antalet långtidsfriska och en
särskild hälsoinspiratör som en viktig närvarande resurs i
hälsoarbetet. Goodwill för arbetet är lika viktigt som riktade hälsoinsatser, konstaterade man. Dessa understödjer
också varandra. Kombinationen ledarlett och allas ansvar
var ytterligare en framgångsfaktor.
I den efterföljande diskussionen konstaterades: ”det
är snabbt intjänade pengar att satsa på friskt arbetsliv”,
”främjande arbete ger formidabla resultat”, ”Varför gör vi
inte det som vi vet är bra?” /Gunnar Åberg

P

➜ Mer info www.halmstad.se/hemvardsforvaltningen.

2009
SFFF i Almedalen
8. Nu planerar vi
200
sinsatsen

Styrelsen har summerat Almedal
er du vi ska driva? Hälsofrämför 2009! Vilka folkhälsofrågor tyck
mhet/social isolering/utanförjande hälso- och sjukvård, ensa
t? Gå in på vår hemsida och
skap, hälsa i skolan, eller något anna
tt” eller maila någon i styrelsen.
skriv ett inlägg under ”Folkhälsony
Vi välkomnar alla uppslag!
➜ www.folkhalsoarbete.se

/ Darinka Medina, Mälardalens högskola

➜Mer info www.folkhalsoarbete.se, www.bo.se, www.
ungdomsstyrelsen.se , www.rbuf.se, sofia.zackrisson@hotmail.com
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Hur blåser folkhäls
Vår utsända Anna Balkfors rapporterar från IUHPEs åttonde europakonfe
TURIN, ITALIEN. ”Konferensen
ger en bra känsla av vad som
är på gång i Europa”, sammanfattade Gunnar Ågren (FHI) sitt
intryck av konferensen.

B

etydelsen av hälsans bestämningsfaktorer genomsyrade
konferensen framförallt med
fokus på sociala och kulturella dimensioner. Tydligt är att flera
europeiska länder nu är ikapp Sverige
med utveckling av nationella folkhälsopolicys som fokuserar på hälsans
bestämningsfaktorer. Israel och Polen
var två exempel som presenterades.
”Stewardship” nytt ledord
Medvetenheten om hälsans ojämna
fördelning globalt, nationellt och
lokalt presenterades i olika former,
bland annat av Erio Ziglio från WHO
i sin presentation av den färska rapporten “Closing the gap in a generation: health equity through action
on the social determinants of health”
(www.who.int/social_determinants).
Ziglio inledde med frågan: Varför
ge människor sjukvård för att sedan
skicka tillbaka dem till den miljö som
orsakade sjukdomen? Han pekade på
nödvändigheten av att förändra sättet
att styra folkhälsoarbetet (stewardship).
Samtidigt som ohälsa orsakas av
andra sektorer än hälso- och sjukvården leds det hälsofrämjande arbetet
av hälsosektorn. För att åstadkomma förändring krävs samarbete med
andra sektorer som transport, utbildning, mat, massmedia, turism och industri.
Ris och Ros
Vicente Navarro, professor på Johns
Hopkins University, delade ut både
ros och ris till WHOs nyligen publicerade rapport. Han visade på de stora
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ojämlikheter i hälsa som råder i världen med medellivslängd som ett exempel. ”It is not a scientific problem”,
sa Navarro (han borde veta som själv
producerat drygt 500 vetenskapliga
artiklar och 35 böcker). Det är heller
inte en brist på resurser. I dag finns det
inga fattiga länder, bara fattiga människor, menade Navarro och citerade
Margaret Thatcher: ”Governement is
the problem, not the solution”.
Hans anförande publiceras inom
kort i The International Journal of
Health Services.
Antropologer intar folkhälsan
Tania Re, antropolog och chef för IUHPEs nya center i Turin, har etablerat
en intressant forskargrupp med neurologer, antropologer, etnologer och
epidemiologer.
Med utgångspunkt från ”health promotion” har man arbetat fram en ny
tvärvetenskaplig modell som bygger på
både medicinsk och sociologisk forskning. Denna modell används bland annat i arbete med övervikt och fetma;
”Food is not a flow of calories. Food is
a flow of information”, som professor
Beppe Rocca beskrev det.
Han menade att övervikt och fetma
hänger ihop med den globala marknaden och måste angripas med globala
lösningar.
Vi fick dessutom veta vad en italiensk man äter och dricker under sin
livstid: 6000 liter vin, 1500 liter öl,
500 drinkar, 10 kor, 20 grisar, 1000
kycklingar och 30 000 koppar kaffe.
Rocca menade att beskrivningen
av hälsa/ohälsa präglas av ett västerländskt synsätt. Som antropolog blir
detta felaktigt. Man kan aldrig till
fullo sätta sig in i någon annans situation, vilket måste beaktas i hälsopolicyarbetet.
”Gapet mellan evidensbaserat hälsofrämjande arbete och praktisk

HP08 TURINO 8th IUHPE European Conference on
challenges for health promotion. Turin Italien 9-13

handling är för stort”, framhöll Antony Morgan från National Institute
for Health and Clinical Excellence
(NICE), England.
Han gav en självkritisk bild av hur
forskarvärlden inte lyckas överföra
kunskap till praktik: ”We are rich in
description, but week in solution”.
Kanske har vi inte identifierat de rätta
frågeställningarna och inte gjort klart
för oss varför/för vems skull vi forskar.
Höstljummet Turin
Trots att staden ligger i Piemonte,
nordvästra Italien vid fotändan av alperna är det 25 grader varmt. Bakom
enorma torg och vackra husfasader
döljer sig en befolkningsstruktur som
känns igen. Segregering, fattigdom,
arbetslöshet, brist på bostäder och
kriminalitet.
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ovindarna i Europa?
rens i Turin

Konferensen hade ett brett utbud
och en bra blandning av seminarier i
plenum, valbara workshops, posters
och studiebesök av varierande kvalitet
och lämnade ett tydligt avtryck: Nutidens folkhälsoproblem förutsätter
globala lösningar.

Health Promotion and Education. New frontiers: future political, cultural and scientific
september.

Denna beskrivning fick jag och ett
30-tal andra konferensdeltagare som
valde att delta i ett av fyra studiebesök
som anordnades en kväll.
Vi besökte Arsenale della Pace, en
före detta militäranläggning som sedan tjugo år tillbaka utgör ett center
för omfattande hälsofrämjande och
sjukvårdande insatser för flera tusen
invånare i närområdet.
Verksamheten, som bland annat
omfattar en vårdcentral, drivs helt
med stöd av bidrag från privatpersoner och volontärer.
God stämning
Detta var mitt första möte med italiensk konferenskultur. Inte sällan
hamnade jag i seminarier mellan italienare som hade mycket att prata
med varandra om.
Tider var det inte så noga med, men

småsnacket italienare emellan och förseningar förläts eftersom det bjöds på
riktigt god stämning och parmesan till
välkomstceremonin.

FAKTA\Turinkonferensen

Sverige presenterade
PEP-förslag
SFFF deltar på uppdrag av Statens
folkhälsoinstitut som medlem i IUHPEs europeiska regionkommitté.
På mötet som hölls i anslutning till
konferensen presenterade vi ett förslag för att utveckla PEP (Professional
Exchange Program). Förslaget innebär att genom samarbete mellan IUHPE och universitet i Europa ta fram
kompetensutvecklingsprogram
där
innehållet skräddarsys utifrån praktikers behov och problemställningar.
Tanken med s.k Continued Professional Development (CPD) är att tillgodose både praktikers behov av kompetensutveckling och universitetens
möjlighet att implementera kunskap
om evidensbaserade hälsofrämjande
metoder.
Anna Balkfors

och IUHPE

➜ Konferensen genomfördes för åttonde gången och var en mötesplats för flera
hundra forskare och praktiker från hela världen.
➜ Konferensens fokus var framtida politiska, kulturella och vetenskapliga utmaningar
i hälsofrämjande arbete.
➜ Arrangörer var det globala nätverket IUHPE (International Union for Health Promotion and Education) tillsammans med partners i Turin.
➜ Organisationen IUHPE är en världsomspännande organisation som syftar till att
påverka folkhälsoutvecklingen världen över. Bland annat ges publikationen ”Health
Promotion and Education” ut. Från år 2009 byter tidskriften namn till ”Global Health
Promotion”och blir en av SAGEs publikationer (http://ghp.sagepub.com)
➜ Ett nytt europeiskt IUHPE center har öppnat i Turin.
➜ Nästa konferens, den 20:e IUHPE globala konferensen, äger rum i Genève 11-15
juli 2010. Konferensen kommer att fokusera på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet utifrån hållbarhetsperspektiv.
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Bokhyllan

Recensenter detta nummer: Gunnar Åberg, Anna Håkansson

Te-musik

Människan bakom

The ocean and me
Sophie Zelmani, Sony BMG, 2008

Hon var ingen Florence Nightingale
Åsa Moberg, Natur & Kultur, 20007

Ingen höst utan härlig lugn dricka-te och läsa
böcker-musik, och vem gör sådan bättre än
landets mest begåvade singer/songwriter Sophie Zelmani? Nya skivan The ocean and me
går i samma vemodiga, vackra stil som föregångarna, härliga mysiga höstkänslor infinner
sig från första till sista spåret. Den kommer gå
på repeat till vårkanten, för detta är musik som
gör höstrusket mycket mer njutbart! Presenttips till stressade själar./AH

Damen med lampan, den självuppoffrande sjuksköterskan som
räddade tusentals soldaters liv under Krimkriget, en ängel i kvinnogestalt, stämmer det? Åsa Moberg hävdar motsatsen. Den
tysta väna var egentligen en extremt välartikulerad, stridbar samhälldebattör med glödande intresse för ekonomi och med knivskarp formuleringsförmåga. Statistiken blev hennes vapen för
nytänkande och förändring i sjukvården. Hon stred för frisk luft,
ljus, god och nyttig mat och t o m skönhet i sjukvården. Folkhälsoarbete och en hälsofrämjande hälso- och sjukvård! Kanske en
förebild för dagens folkhälsostrateger!? /GÅ

Chosefritt av pilgrim

*******’’*****’’******’’’’
Nu vill jag sjunga dig milda sånger
Linda Olsson, Bonnier, 2006

Vackert om ensamhet (en folksjukdom i vår tid)
och hur vänskap och de val vi gör kan bryta
den sorg som ensamhet kan orsaka . Hoppfullt om människor och medmänsklighet! /AH
Magen: Bakterier, buller och brak
Peter Benno, Ingemar Ernberg, m fl, Karolinska
Institutet University Press, 2008

Intressant och lärorikt om tarmfloran och dess
roll i samband med hälsa och sjukdom, från
några av landets främsta experter på området.
Uppslagsverk för förebyggande av relaterade
sjukdomar, som t.ex. fetma och diabetes. /AH

En kvinnas resa
Agneta Sjödin, Bazar Förlag, 2007

Satt på ett café och läste Agneta Sjödins bok om sin pilgrimsvandring till Santiago de Compostela i Spanien, och fick
förvånade frågor kring att Agneta Sjödin skriver böcker. Detta
är hennes andra uppföljare till bästsäljande Vändpunkter.
Jag har själv drömmen om att göra denna pilgrimsvandring
någon gång, och har läst flera skildringar kring resan, men
Sjödins är den mest äkta, chosefria och gripande jag läst.
En kvinnas resa, om sökande, att hitta sin plats i livet, och
att vandra 80 mil på nitton dagar, inspirerar att ta tag i sitt liv,
och att faktiskt, hur klyschigt det än kan låta (klyschor är ju
dessutom allt som oftast sanna) leva ut sina drömmar. /AH

BRA FOLKHÄLSOKOMMUN - checklista, certifiering eller öppna jämförelser?
SKL försöker arbeta fram indikatorer för
”öppna jämförelser” mellan folkhälsokommuner. I Almedalen gick vi vidare från
SFFFs lista över vad som ska krävas av
en ”folkhälsokommun” som presenterades i Folkhälsomagasinet 1/08. Totalt
kom över 70 punkter in på papper, OH
och servetter. Viktigt kriterium är att indikatorerna eller checklistan inte får vara
för enkel att bocka av, det måste krävas
lite. Här är listan, fyll på eller ta bort:
Organisation:
• tydligt ledarskap från kommun/landstingsledning där folkhälsofrågorna är
placerade
• inrätta någon form av politiskt råd
• avsätt resurser bl a för att anställa en
person med folkhälsovetenskaplig
kompetens
20

• rigga för samarbete med miljöfrågor
och barnkonventionen
• få in arbetet i budgetprocess och
årsrapportering. Alla nämnder och
styrelser måste redovisa folkhälsosatsningar
• använd tydliga instrument t ex folkhälsorapport, välfärdsbokslut, hälsokonsekvensbedömning (HKB)
Genomförande:
• steget från kartläggning till gemensam
analys är viktigt
• tydligt formulerade och politiskt antagna mål
• lyft folkhälsa som en viktig del i hållbar
utveckling och tillväxt
• ha tydliga mål för jämlikhet i hälsa och
ha koll på att ojämlikhet i hälsa motverkas genom val av insatser

• satsning på både individer, grupper och
stödjande strukturer måste inrymmas
• involvera det civila samhället – den
ideella sektorn – i folkhälsoarbetet
• delaktighet i befolkningen, demokrati
och empowerment
Stilpoäng:
• folkhälsotänk kopplas till kommunens
upphandling
• mer roligt än nyttigt, lustfyllt är bra för
hälsan
• ta med privata aktörer
Gå in på www.folkhalsoarbete.se och
rösta fram de fem viktigaste. När vi
bestämt vilka kriterier som ska gälla kan
tävlingen börja. Kanske kan din kommun, landsting eller region utnämnas
först. /GÅ
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Tv-spel – en ny väg
till fysisk aktivitet?
Vad tar marknaden för ansvar
för ungdomars datorvanor?
Kan vi överhuvudtaget skylla
på datorn för att ungdomar
inte rör på sig? Eller kan datorn inspirera till fysisk aktivitet?
I takt med en växande hälsomarknad
har även en av de ledande konsoltillverkarna inom tv-spel, Nintendo, tagit
fram vad de kallar ”det roligaste sättet
att hålla sig i form hemma”. Deras senaste skapelse, konsolen Wii, bygger
sitt spelande på två stycken trådlösa
”motion-capture-känsliga” handkontroller, som kan simulera rörelser och
via olika typer av spel gör att användaren bowlar, spelar tennis, ror, simmar, spelar baseboll, fiskar osv.
I Wii-Fit tar utvecklarna ytterligare
ett steg och introducerar en balansplatta, som är trådlöst kopplad till
konsolen. Teorin bakom är att dålig
kroppsbalans kan leda till dålig hållning med negativa effekter på kroppen som följd. Wii-Fit analyserar

ningscoach, allt baserat på personliga
förutsättningar och resultat. I princip
innebär det att man får en elektronisk
personlig tränare kopplad till tv.

Nintendo Wii är ett tv-spel som kräver
att man använder kroppen – nu utvecklar
företaget utbudet till ett rent träningsredskap.
FOTO: ISTOCKPHOTO

balansförmågan, ger tips på över 40
olika övningar, lägger upp träningsprogram, räknar fram BMI, för träningskalender och känner av automatiskt om resultatet förbättras. I paketet
ingår balansspel, muskelövningar, yogaövningar, stretchövningar och trä-

Roligt sätt att vara aktiv
Studier från USA har visat att framförallt tv-spelsintresserade ungdomar,
men även vuxna, har tyckt att detta är
ett roligt sätt att göra något aktivt och
att de även reducerat sin vikt. Bloggar
och forum på nätet berättar om folk
som gått ner i vikt, ökat muskelmassa
och förbättrat sin kroppskännedom.
Är detta då framtiden, ett interaktivt gym i hemmiljön? Kommer det att
ersätta annan typ av rörelse och motion? Förmodligen inte, snarare blir
det ytterligare en nisch som hittar sin
målgrupp av intresserade människor.
Men utvecklingen är här, och det är
bara början. I takt med att prestanda
förbättras och spel utvecklas, kommer
nog än mer avancerade lösningar att
erbjudas de som är intresserade. Är du
en av dem?
Carl Cynne

 Aktuella konferenser
Ungdomsstyrelsens
rikskonferens
27 – 28 nov
www.ungdomsstyrelsen.se.
Plats: Folkets Hus/Norra Latin,
Stockholm
Workshop: Välfärdsbokslut – idag och i framtiden
9 dec
Workshop för att diskutera
hur verktyget Välfärdsbokslut
används idag och hur det kan
utvecklas i framtiden.Tanken är
att ge deltagarna information

och inspiration i sitt dagliga arbete runt Välfärdsbokslut samt
ge en nulägesbild av arbetet.
Plats: Sveriges Kommuner
och Landsting, Stockholm

Folkrätt för barn – vilja
väl eller göra rätt
4-5 feb 2009
www.folkrattforbarn.se
Eskilstuna.

Alkoholens hälsoeffekter
på det ofödda barnet
1-2 jan 2009
Riskbruksprojektet, Statens
folkhälsoinstitut. City Conference Center, Norra Latin,
Stockholm.

”Den jämlika hälsan –
kan man räkna med den?”
21-22 apr 2009
Det är forum FOLKHÄLSAs
medlemmar i Hjo och Skövde
kommuner samt VG region
som tillsammans med referensgruppen arrangerar konferensen. Platsen är Billingehus
i Skövde. Mer information

kommer i januari 2009.
Dela med dig
Om du besöker någon konferens så skicka gärna korta
referat eller inlägg därifrån
så kan vi publicera dem i vår
tidning eller på hemsidan.
Kanske skriver du ändå en
kort redogörelse för arbetsgivare eller arbetskamrater?
(gunnnar.aberg@sll.se)
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Baktankar/

Folkhälsoarbete=kommunikation

V

i möts dagligen av cirka 3000 budskap. Varje budskap är tänkt att få
oss att göra något. I detta enorma
brus försöker offentliga aktörer ibland nå ut med sina hälsobudskap.
Är det då deras uppdrag? Ja, absolut. Än
mer nu när så många marknadsaktörer försöker sälja hälsobudskap. Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, landsting/regioner och
kommuner har ett viktigt uppdrag att kommunicera hälsobudskap, men det måste göras
i ett sammanhang, sakligt och på rätt sätt.
Inte sällan görs engångssatsningar; Klamydiasiffrorna skenar i Skåne – vi måste göra något och satsar några hundra tusen på en kampanj så är saken biff! Tyvärr saknas evidens
för många interventioner av kampanjkaraktär
och inte sällan hamnar informationsinsatser
långt ner på bevisföringstrappan. Varför? Är
det så enkelt att det inte fungerar eller har man
inte satsat tillräckliga resurser, inte arbetat
tillräckligt långsiktigt, inte tillräckligt bra och
inte heller utvärderat kampanjerna riktigt?
Att företag som McDonalds, Pampers
och Coca Cola lägger ner enorma resurser
på marknadsföring beror ju på att det fungerar. Utmaningen är att utgå ifrån kommunikationsprocessens grunder: Att planera för
långsiktiga kampanjer med återkommande
budskap, ta reda på mycket om målgruppen,
skräddarsy budskap och välja kanaler som är
välkända och attraktiva för målgruppen samt
utvärdera insatsen. Detta är svårt för en enskild kommun att göra. Det krävs nationella
satsningar eller samverkan mellan kommuner,
regioner, näringsliv och föreningsliv.
Som offentlig aktör måste man vara korrekt
och saklig. Risken man tar är att informationen blir platt, intetsägande och inte når fram
till sin mottagare, och det är slöseri med förtroendekapital och skattemedel.
Den andra sidan av myntet är att vi kör på
reklambranschens premisser och sticker ut hakan så långt att vi förlorar legitimitet. Mobilisering mot narkotika (MOB) med sin ”knark
är bajs”- kampanj är exempel på en långsiktig satsning där man vågade. Hade detta varit
den enda insatsen MOB gjort hade de förlorat
förtroende. Men parallellt med satsningar på
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forskning och etablering av nya verksamheter
fyllde kampanjerna en viktig funktion, inte
minst för det opinionsbildande arbetet.

Anna Balkfors

Folkhälsofrågorna
kommer
aldrig att prioritera sig själva.

Offentliga aktörer måste bli bättre beställare av kampanjer och informationsmaterial. Av flera skäl. Resurserna är begränsade
och vi har ett förtroendekapital som objektiva
informationsspridare att värna om.
Att helt överlåta åt en reklam/kommunikationsbyrå att definiera målgrupper, syfte,
innehåll och utformning av en kampanj/informationsinsats blir inte bra. Det blir heller inte
bra om vi försöker göra det själva. Jag efterlyser medie- och kommunikationsvetenskap
i folkhälsovetarutbildningar. Både teoretisk
kunskap om hälsokommunikation och praktisk mediaträning och kunskap i kommunikationsplanering. Kommuner och hälso- och
sjukvårdsaktörer borde dessutom förse sig
med informatörs/kommunikationskompetens
både för det interna arbetet och det mer offensiva. Detta är viktigt även för det opinionsbildande arbetet. Folkhälsofrågorna kommer
aldrig att prioritera sig själva.
Jag efterlyser också en nischning inom kommunikationsbranschen för hälsokommunikation. Man kan inte kommunicera folkhälsofrågor och hälsobudskap på samma sätt som
man säljer pensionsförsäkringar eller mobiltelefoner.
Dagligen möter miljoner svenskar personal i sjukvårdande situationer, skola, vård och
omsorg. Det finns en enorm potential i dessa
möten som kan utvecklas. Vilken unik möjlighet att påverka! När patienten möter primärvårdsläkaren, de blivande föräldrarna möter
mödrahälsovården, föräldrarna skolar in sina
barn på dagis, anhöriga och vårdtagare möter
personalen på ett äldreboende… Vilken möjlighet att kommunicera hälsobudskap! Men
det måste göras på rätt sätt.
Oavsett om man arbetar strategiskt eller
operativt med folkhälsofrågor är kommunikation alltid en viktig ingrediens. Jag är övertygad om att om man använder verktyg för
kommunikation klokt får folkhälsoarbetet ett
större genomslag.
Anna Balkfors
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Svensk förening för folkhälsoarbete
Ordförande Jan Linde
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Mob. 0705-88 65 84
jan.linde@sfff.org
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Vice ordförande Gunnar Åberg
Centrum för folkhälsa
Västgötagatan 2
Box 17533
118 91 Stockholm
Tel. 08-737 35 28
Mob. 0704-84 03 04
gunnar.aberg@sll.se

Ansvarig utgivare:
Jan Linde
Redaktion:
Marianne Enge Swartz (red)
(MES)
Magnus Liljegren (ML)
Anna Håkansson (AH)

Sekreterare Anna Balkfors
Folkhälsoenheten
August Palms plats 1
250 80 Malmö
Mob. 070-559 79 57
anna.balkfors@malmo.se

Produktion:
Mårten Gudmundhs
mewe, info@mewe.se
Tryck:
Sandvikens tryckeri, Sandviken

Eva Flodström
Avd. för Internationell hälsa,
Karolinska Institutet
Slipgatan 1
117 39 Stockholm
Mob. 0703-66 69 90
eva.flodstrom@gmail.com
Eleanor Bodel
Umeå Kommun,
kulturförvaltningen
Rådhuset
901 84 Umeå
Tel. 090-163414
Mob. 070-255 09 79
eleanor.bodel@umea.se
Webbredaktör
Anna Håkansson
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Fjällgatan 23 B
116 28 Stockholm
Tel. 08-643 05 04
Mob. 0733-80 36 84
anna@halsoframjandet.se

Per-Olof Östergren
Slöjdgatan 11
227 36 Lund
Tel.040-391407
Mob. 0705-160092
per-olof.ostergren@med.lu.se
Magnus Liljegren
Lotterivägen 2 129 32 Hägersten
Tel. 08-726 90 21
Tel, arb. 08-737 30 42
Mob. 0736-82 58 36
m.liljegrenmail@gmail.com
www.folkhalsoguiden.se
Adj. till styrelsen och
redaktör FHM
Marianne Enge Swartz
Västmannagatan 84
113 26 Stockholm
Tel. 08-30 69 07
Mob. 073-557 01 18
mes@comhem.se
www.meprojekt.se

Kassör Carl Gynne
Fritid förebyggande Västerås stad
Tel. 021-398408
carl.gynne@vasteras.se

Omslagsfoto:
istockphoto

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
Karlfeldtsgatan 48
722 22 VÄSTERÅS

Mobiltelefon:
Bostad:
Postadress:
Telefon:

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

FHM02/08

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/Karin Mattsson

”Ridningen lär tjejer ta plats”
Det är en kvinna i farten som
möter upp i lobbyn på Scandic
Continental hotell mitt emot
Centralen i Stockholm vid en
tid när ”vanliga” människor
slutar jobbet. Men Karin Mattsson, första kvinnan som ordförande för Riksidrottsförbundet,
har hittat en lucka i programmet före kvällens möte med
skridskoförbundet. Hon lyser
av självförtroende och jag undrar hur hon kan vara så säker
på sig själv?
– Det har jag med mig hemifrån, hade
en fin uppväxt på Frösön. Fick ta ansvar och prova på vad jag ville, kände
alltid att det fanns utrymme för att
misslyckas och att det inte var farligt.
Att hon är en hästflicka kanske också inverkar. Började rida som tioåring
och kom redan i tidiga tonåren med i
ungdomssektionens styrelse. Lärde sig
det där med mötesteknik och föreningsarbete, att ta ansvar och framför
allt – att ta plats:
– Det är något som man måste lära
sig när man handskas med så stora
djur som hästar.
Självkänsla visade hon också under
striden när hon valdes till ordförande
2005. Motkandidaten var en medelålders man men Karin visste att hon
kunde jobbet efter tio år i styrelsen,
utmanade etablissemanget och stod
för sin ledarstil.
– Jag tror jag är förutsägbar, att det
är lätt att läsa mig. Lyssnar av men
är inte passiv. Använder mina medarbetare och är inte rädd för att de ska
vara för duktiga. Tvärtom.
Riksidrottsförbundet
stiftades
1904 och fram till 1991 avlöste tre
prinsar varann som ordförande. Efter
ytterligare två män bröt alltså Karin
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Karin Mattsson är den första kvinnliga ordföranden i Riksidrottsförbundet. 

FOTO: Marianne enge swartz

könsbarriären och blev den första
kvinnan.
Karin medger att det känns lite speciellt att vara ”historisk”, men nu när
hon är mitt i jobbet tänker hon inte
på det. Och karriärist vill hon inte
kalla sig, det viktiga för henne är att
arbeta med något som engagerar och
utmanar.
– Arbete och fritid går ihop för mig,
därför är det så viktigt att jobbet är
roligt. Och med ordförandeposten
fick jag en uppgift att bita i.
Karin är gift med en jordbrukare
och pendlar mellan gården i Katrineholmstrakten och lägenheten i Stockholm. Rider tre dagar i veckan och
springer när hon hinner.
Hon frågar hur SFFF arbetar med
folkhälsofrågorna och framhåller Fysisk aktivitet på recept (FaR) som ett
bra sätt att få folk att röra på sig. Vi
kommer in på barn och idrott. Karin
menar att barn ska idrotta på sina villkor, gärna tävla men får inte känna sig
utslagna. Det ska vara lust och glädje
med idrotten. Problem blir det när
vuxna skapar prestationsångest eller
man inte får vara med.

Jag frågar hur idrottsrörelsen tar
hand om de hälsoproblem som idrotten kan skapa?
– Det ingår ju i utbildningen för
ledare och tränare t.ex. om matens
betydelse och vi lär dem vara uppmärksamma på tecken på anorexi och
bulimi. Men det viktigaste är i alla fall
att grundlägga goda vanor i barndomen, i skolan, och senare på högskolor och universitet.
Här oroas hon som så många andra
av den höga alkoholkonsumtionen
bland ungdomar. Idrottsrörelsens mål
är att minska användningen av alkohol och särskilt att uppskjuta debuten
Karin Mattsson bloggar och i ett
aktuellt inlägg svarar hon på en debattartikel i DN om bristande jämställdhet inom idrottsförbunden.
Här skräder hon inte orden: mellan
granskningen 2007 och artikeln 2008
har samtliga idrottsförbund godkända
jämställdhetsplaner och man arbetar
aktivt på att förbättra läget.
Marianne Enge Swartz

➜ www.svenskidrott.se/karma

