Medlemstidning för Svensk förening för folkhälsoarbete

#1
2009

F O L K H Ä L S O
M A G A S I N E T

Mer
hälsofokus
i vården
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förändringens vindar blåser
både för och mot folkhälsan

M

in gode vän, ”stressprofessorn”
emeritus Lennart Levi, e-postade mig
dagen efter föreningens konferens
”Jämlikhet i hälsa” i riksdagshuset
den 1 april. Han deltog i sin nuvarande roll som
riksdagsledamot (C) med budskapet: ”Tänk om
vi kunde få politiker och andra att förstå att en
satsad enkrona på hälsofrämjande är den bästa
investering de kan göra, de får ju fem tillbaka!”
Allt fler landsting och regioner har förstått
värdet av att inrikta sin hälso- och sjukvård i
det hälsofrämjande ”spåret”. Här är två tänkbara motiv:
• Medborgarna – väljarna – vill ha god hälsa
och önskar att samhället ger dem förutsättningar för detta. Nära och tidiga insatser i början
av en sjukdomsperiod efterfrågas liksom olika
former av stöd för en hälsofrämjande egenvård.
• Att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen är den bästa investering
som ett samhälle kan göra.
Nu kommer Vårdvalsreformen med stora
förändringar i den nära sjukvården. I detta finns
både möjligheter och risker. Låt oss börja med
riskerna.
Vårdvalsreformen
• lägger fokus på läkaren i stället för på hela
sjukvårdsteamet.
• har stelbenta system för fördelning av kostnad
och vinst. Detta gynnar i första hand dem som
kan ”producera” sjukvård räknat i läkarbesök.
• gynnar med sin sjukvårdspeng eller check att ta
med sig in i sjukvården de redan väletablerade.
Lönsamhetstänkandet i sjukvården drivs på.
• innebär att intresset för att förebygga sjukdom
och arbeta hälsofrämjande minskar.

Innehåll

Jan Linde
Ordförande
Svensk förening för
folkhälsoarbete

Vårdreformen
innebär att
intresset för
att förebygga
sjukdom och
arbeta hälsofrämjande
minskar.

Men det finns positiva delar också.
Vårdvalsreformen
• innebär ökad flexibilitet och valfrihet parad
med ökad tillgänglighet genom att utbudet ökar.
Detta gör att intresset för patientens behov kan
öka.
• ger kunniga sjukvårdspolitiker möjlighet att
styra verksamheten så att patienterna nyttjar
så lite sjukvård som möjligt och inte använder
läkemedel ”i onödan”.
• kan genom ett uttalat områdesansvar få till
stånd riktade och systematiska insatser för egenvård och folkhälsa.
Men vad blir effekten av Vårdvalsreformen?
Av redovisningen på vår konferens kan man dra
två slutsatser:
• Landstinget i Stockholm ökar hälsoklyftorna
i sitt område.
• Ideologin om valfrihet och tron på marknadskrafternas förmåga att styra ger förlorare.
Landstinget i Halland med sitt kunnande om
och intresse för folkhälsoarbete och hälsofrämjande har en mera lyckad modell. Deras projekt
”Kan själv” borde studeras av flera landstingspolitiker.
Utmaningen finns kvar för oss som kan
folkhälsoarbete och känner till att folkhälsa –
hälsa i hela befolkningen - bara kan uppnås om
både insatser och resultat på ett jämlikt sätt når
alla på lika villkor. Vi har en tuff resa framför
oss när vi rensar bort ”barnsjukdomar” i de nya
systemen. Själva förändringen kan inte stoppas,
men den kan genomföras på ett bättre sätt!
Janne Linde, ordf Svensk förening för
folkhälsoarbete. jan.linde@sfff.org
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Almedalen 2009
Allians för Hälsa
Kom till Gotland, Visby och Almedalen!
SFFF satsar för fjärde året i rad på att få in folkhälsan på den politiska dagordningen. Från 30 juni till 2 juli ordnar vi seminarier
och debatter, ofta tillsammans med andra organisationer. För att
nå ut ännu bättre bygger vi i år en Allians för Hälsa där organisationer som talar för det hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet hjälps åt att marknadsföra sina aktiviteter.
Teman som vi kommer att ta upp: Vårdval, hälsoval? Ungdomars hälsa - vems intresse? Politiskt mod för jämlik hälsa,
lokalt, regionalt och nationellt.
Förhoppningsvis ska vi också bjuda på kultur mot ensamhet
och för hälsan.
Om du är intresserad av att samverka eller medverka så hör
av dig till någon i styrelsen! Är du folkhälsostudent finns det en
möjlighet till ett stipendium för din medverkan under spännande
Alme-dagar. /GÅ

ing!

Tävl

upp till bevis
- Årets folkhälsokommun
Genom alla politikerutbildningar som SFFF
genomfört under de senaste åren har vi samlat ihop mycket klokt
som deltagarna sagt om vad man tycker är viktiga förutsättningar
för ett bra folkhälsoarbete. Vi har sedan i Folkhälsomagasinet och
vid möte i Almedalen 2008 diskuterat fram ett antal viktiga
kriterier.
Nu vill vi testa om kommunerna är intresserade av att utmana varandra
i en ”tävling” där vinnaren blir ÅRETS FOLKHÄLSOKOMMUN.
Utnämningen sker i Almedalen i sommar där vinnarna också får
möjlighet att presentera på vilket sätt de arbetar för folkhälsan.
Vill du vara med så gå in www.folkhalsoarbete.se där du hittar reglerna
och ett antal frågor som ni måste svara på. Mer information kan du
också få på tel. 0705-88 65 84.
OBS! SFFF behöver din anmälan snarast, dock senast den 31 maj.

utmanande
folkhälsopolicy
■ Efter ett omfattande och brett arbete bland stora grupper har nu Västra
Götalandsregionen beslutat om en ny
folkhälsopolicy. Den sammanfattar folkhälsoarbetet i sex utmaningar: Jämlika
och jämställda livsvillkor, Trygga och
goda uppväxtvillkor, Livslångt lärande,
Ökat arbetsdeltagande, Åldrande med
livskvalitet och Goda levnadsvillkor.
Intresserade kan höra av sig till
anne.m.svensson@vgregion.se /JL

Den jämlika
hälsan

– kan vi räkna med den?
■ Två dagar i slutet av april stod Skövde
och Hjo kommuner värd för Forum
Folkhälsas konferens om jämlik hälsa.
Inte mindre än 250 deltagare från hela
landet deltog. Som vanligt när Forum
bjuder in var det gott om politiker även
om praktikerna dominerade.
Nio bra seminarier gav bredd åt konferensen. Denny Vågerö föreläste om
jämlik hälsa, Ingvar Nilsson talade om
behovet att investera i hälsa och Tapio
Salonen beskrev välfärdens fördelning.
Också den sociala ekonomins betydelse
fanns med på pogrammet. Folkhälsoinstitutets nya generaldirektör Sarah
Wamala gav sin bild av jämlik hälsa och
ekonomi i ett uppmärksammat framträdande i den nya rollen. /JL

Vård på (o)lika villkor
■ Hälso- och sjukvården ska ges på
lika villkor, oavsett patientens sociala
situation. I denna rapport från Sveriges
Kommuner och Landsting, lyfts frågan hur
väl detta mål uppfylls. Det är inte så länge
sedan en rapport lyfte könsskillnaden i
vården. Nu tar man klivet från jämställdhet till jämlikhet och det visar sig att även
här finns stora skillnader. Det handlar
både om olika utnyttjande, tillgänglighet
och behandling när man väl kommer till
vården. Rapporten ger också en inblick i
de faktorer som bestämmer människors
hälsa. /GÅ
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7

tankespår kring nya
hot mot folkhälsan

Från samhällsansvar till individens eget ansvar
”Den nuvarande folkhälsopolitiken leder i praktiken till större sociala skillnader som i sin
tur ökar skillnaderna i hälsa,
en osund fixering vid kroppen
och ett skuldbeläggande av
den enskilda individen”, menar
Margareta Persson och skärskådar folkhälsopolitiken.

Den
nuvarande
hälsodebatten och
folkhälsopolitiken
skrämmer
mig.
Vad är det som
pågår?
Håller goda ambitioner på att gå
Margareta Persson
för långt, så vi istället är på väg tillbaka till de delar
av folkhälsans mörka historia, där
hälsan skulle förbättras för nationens
skull? Är parollen ”individens eget ansvar” ett sätt att underlåta att vidta de
samhällsförändringar som i grunden
skapar dagens ojämlika hälsa? Börjar
en inhuman inställning sprida sig; den
som lever osunt får skylla sig själv?
De stora skillnaderna i hälsa mellan
kvinnor och män och mellan olika sociala och etniska grupper kan inte ”trollas bort” genom hälsoupplysning. De
är ett utslag av socio-ekonomiska faktorer och av strukturella förhållanden
som ger bättre hälsochanser till vissa
och sämre hälsomöjligheter för andra.

Tankespår 1:
Fokus på tillväxt som inte fördelas
– ett hot mot folkhälsan?
En god folkhälsa är inte bara medelvärdet av hälsan hos en befolkning,
folkhälsa handlar också om hälsans

Är skönhetsindustrin ett hot mot folkhälsan?

fördelning i befolkningen. Att satsa
på tillväxt kan – om den inte kommer hela befolkningen tillgodo och
tar hänsyn till miljön – skapa större
hälsoskillnader och en försämrad
folkhälsa. Jag känner en viss tveksam-

FOTO: ISTOCKpHOTO

het till de senaste årens fokusering på
att använda hälsan som ett instrument
för att öka den regionala tillväxten i
Sverige.
Hälsa borde vara ett överordnat mål
för politiken.
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Tankespår 2:
Förskräckande kroppsideal i folkhälsans historia – är vi på väg tillbaka?
En överdriven kroppsfixering kan
leda till psykisk ohälsa och en syn på
hälsa som inte är möjlig: att man alltid ska vara frisk, lycklig, harmonisk
och framgångsrik. Ett hälsoideal som
inte är möjligt att nå sporrar inte utan
ökar upplevelsen av ohälsa.
Dagens kroppsideal understryks antagligen också genom den överviktspropaganda som finns från samhällets aktörer. Syftet är förstås att öka
människors möjlighet att göra hälsosamma val – men tänk om metoderna
motverkar syftet?
Sätt sökarljuset på det som är politikens ansvar och inte bara på individen.

Tankespår 3:
En ökning av hälsoskillnaderna – ett
resultat av minskad fördelningspolitik?
Skillnaderna i hälsa ser ut att öka.
Ohälsosam stress – större hos människor i låglöneyrken, arbetslösa eller
förtidspensionerade, människor som
känner sig diskriminerade eller har en
låg social position – påverkar individens hälsa i mycket stor utsträckning.
Ju större skillnader i status mellan
människor – desto mer påverkas hälsan.
Sveriges tidigare goda folkhälsa har
i stor utsträckning grundat sig på relativt sett ganska jämna inkomstförhållanden och en generell välfärdspolitik.
Utvecklingen idag går istället mot
ökade skillnader i livsvillkor och en
individualisering som luckrar upp det
sociala kapitalet.
Öka jämlikheten i livsvillkor.

Tankespår 4:
Är hälso- och livslängdsskillnader
mellan könen mer en politisk än en
biologisk fråga?
Skillnaderna i medellivslängd och
sjuklighet mellan män och kvinnor
har länge ansetts som biologiska. Det

finns inga bevis för att det är så. Mäns
livslängd ökar nu snabbare i Sverige
än kvinnors. Samtidigt leder svenska
kvinnor inte längre livslängdsligan.
Kan vi fortfarande ”acceptera” att
kvinnor är sjukare än män samtidigt
som det anses ”naturligt” att män lever ett kortare liv.
Sätt genusfokus på folkhälsofrågorna.

Tankespår 5:
Är folkhälsoarbetet mest ett gym
för redan friska?
Människor med olika funktionsnedsättningar har den sämsta hälsan
jämfört med befolkningen i stort. En
funktionsnedsättning behöver inte
med nödvändighet innebära att man
har en sämre hälsa men i dag är alla
de bestämningsfaktorer som påverkan
hälsan klart sämre för människor med
funktionsnedsättning. Folkhälsopolitiken måste mycket tydligare ha fokus
på dem som faktiskt har den sämsta
hälsan.
Folkhälsoarbetet måste få en tydligare inriktning på att minska ojämlikheten i hälsa.

Tankespår 6:
Vågar ingen utmana de kommersiella hälsosabotörerna?
Folkhälsan hotas av starka kommersiella aktörer: tobaks-, alkohol-, livsmedels- och skönhetsindustrin. Om
man nu fokuserar på att individen ska
”välja” och ta ansvar, varför lägger
man inget ansvar på de kommersiella
intressen som vill att vi ska välja ohälsosamt, eftersom de tjänar ofantliga
pengar på det?
Hälsans kommersiella sabotörer måste attackeras av folkhälsoaktörerna
– annars blir allt individens ”fel”.

Tankespår 7
Är den nuvarande organisationen
av folkhälsoarbetet faktiskt ett hot
mot folkhälsan?
I kommun efter kommun, i landsting

efter landsting säger idag ofta politikerna att de är överens i folkhälsofrågorna. Det kan ju inte vara sant! I så
fall har de politiska partierna abdikerat från samhällsansvaret och ser inte
hur starkt de samhälleliga villkoren
styr folkhälsan, något som de politiska partierna har helt olika uppfattning om.
Har satsningen på utbildade hälsoplanerare ”avpolitiserat” folkhälsofrågorna? Politikerna får inte tro att
en hälsoplanerare ska fixa folkhälsan
i en kommun – det är ett politiskt ansvar att se till helheten av politiken.
Har ”byråkratiseringen” av folkhälsoarbetet i stort (inte minst som resultat
av Nationella folkhälsokommitténs
arbete) genom nya mätmetoder och
myndighetsrapporter fjärmat folkhälsopolitiken från dem som verkligen
borde vara engagerade: de politiskt
förtroendevalda?
Har synen på att allt ska vara vetenskapligt också fjärmat politiken från
folkhälsoarbetet? Allt handlar inte om
evidens och vetenskap, mycket handlar om politiska visioner och vilja och
en helhetsbedömning av problemen.
Ge tillbaka ansvaret till politiken.
Min slutsats av dessa sju tankespår
förstärktes när jag läste den nya folkhälsopropositionen.
Individualiseringen av samhället
förstärks, ansvaret för hälsan läggs
mycket mer på individen och politiken drar sig ur. Jag tycker att propositionens fokusering på ”individens eget
val” kontrasterar mot WHO-kommissionens förslag. När resten av världen
börjar se på de sociala och politiska
orsakerna till ohälsa så backar Sverige!
Partierna verkar helt nollställda
kring vad deras förslag får för effekter på folkhälsan. På deras hemsidor
finns frågan nästan inte med. Partierna måste börja tala om vad de vill med
människors hälsa! För de allra flesta
människor är hälsan viktig – viktigast.
Varför är den inte det för partierna?
Margareta Persson
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health Promoting hospitals

• Nätverk som initierades av WHO 1991
• Idéburen ideell verksamhet där det viktigaste kriteriet är
utveckling mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
• Världsomspännande nätverk med över 650 sjukhus
i 30 länder

1 Akademiska sjukhuset Uppsala
2 Alingsås lasarett
3 Angereds närsjukhu s
4 Bergslagssjukhu set i Fagersta
5 Capio närsjukvå rd
6 Frölu nda Specialistsjukhu s
7 Högla ndssjukhu set
Eksjö-Nässjö
8 Kungälvs sjukhus
9 Lasarettet i Enköping
10 Land stinget
Bleki nge
11 Land stinget
Halla nd
12 Land stinget
Kronoberg
13 Land stinget
Sörm land
14 Land stinget i
Östergötla nd
15 Länssjukhu set
i Kalmar
16 Länssjukhu set
Sund svallHärnösand
jukvå rden,
NU-s
17
Västra Götaland
18 Oska rsham ns sjukhus
19 Piteå Älvda ls sjukhus
20 Primärvården Södra Älvsborg
21 Region Skåne
22 Sahlg renska Universitet sjukhuset
Göteborg
23 Skaraborgs sjukhus
24 Sollefteå sjukhus
25 Stock holm s läns landsting
26 Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
27 Västerbottens läns landsting
28 Västerviks sjukhus
29 Örnsköldsv iks sjukhus
30 Östersund s sjukhus
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• Etablerat i Sverige 1996
• Sedan 2008 kallat Nätverket hälsofrämjande sjukhus och
andra vårdorganisationer (HFS)
• Har i Sverige 30 medlemsorganisationer och 60 medlemssjukhus/vårdorganisationer. För att stödja medlemsorganisa-

Nätverk i medv
Folkhälsomagasinet ställer
frågor till Margareta Kristenson, docent/överläkare, Linköpings Universitet och Nationell
koordinator för det svenska
nätverket Hälsofrämjande Sjukhus och vårdorganisationer.

FO TO : pR IVAT

fakta\

Margareta
Kristenson
- Nätverkets
koordinator

Ni fick tilldelning av Folkhälsoministern i senaste folkhälsopropositionen för att utveckla
HFS. Hur har ni investerat pengarna?

och kommer att finnas interaktivt på
vår hemsida.

Vi har börjat med att satsa på områden
som vi tycker är strategiskt viktiga. Vi
vill att det hälsofrämjande arbetet blir
en integrerad del av vårdens ordinarie
uppdrag…som konkreta exempel kan
jag nämna arbetet med indikatorer
för att kunna mäta och jämföra, att
vi utvecklar sätten att mäta den hälsorelaterade livskvalitén hos patienter,
vi arbetar för att utveckla avtal och
ersättningssystem så att de även omfattar hälsofrämjande aspekter och vi
har ett nytt spännande arbete där vi
utvecklar konceptet ”kollegial granskning…”

Jag tror att han skulle ha sagt; Vad var
det jag sa, så här ska man arbeta! Det
finns så mycket i det hälsofrämjande
tänkesättet som kan spåras långt tillbaka. Hippokrates sa bland annat att
”vårdens uppgift är att inte störa den
läkande processen” Under en period
har mycket av detta fått stå tillbaka
men vi märker nu att dessa idéer vinner mark och att de appellerar till
många.

Hippokrates? Läkedomens fader.
Vad hade han tyckt om dagens HoS?

Lite av en renässans?

Ja kanske det, vi går från bilfabrik
till människovård om jag ska spetsa
till det lite.

Är det lite som bench marking?

Ja precis, vi tror på lärande genom
jämförelser. I parvisa möten kan olika
aktörer inspireras av varandra och
hitta förbättringsmöjligheter.
Du talar om par, har du exempel?

Ja nu är det väldigt nytt men vi diskuterar par som Västerbotten/Östergötland
och UMAS/Akademiska.
Men jag måste också nämna vår
satsning på utbildningsmaterial som
gäller det hälsofrämjande mötet. Det
riktar sig till alla medarbetare i vården

Om vi istället blickar framåt, Hur
ser din vision om sjukvården ut?
Var är vi 2050?

Då finns inte nätverket längre. Då
talar vi inte om sjukvård utan om en
God Hälsovård och specifikationskraven kommer från Socialstyrelsen
(jo de finns fortfarande). Grund- och
vidareutbildning bygger också på hälsofrämjande principer och vi har en
fungerande samverkan mellan samhällets olika aktörer där vi idag ofta ser
att folkhälsoarbete kan hamna mel-
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tionernas styrning mot en mer hälsofrämjande hälsooch sjukvård arbetar HFS intensivt för att:
✔ utveckla sjukdomsförebyggande insatser
✔ utveckla hälsofrämjande insatser
✔ bidra genom aktiv kunskapsförmedling

medvind
lan stolarna och bli allas och ingens
ansvar…och allt detta är fullständigt
självklart!
Folkhälsoarbete ja, har det inte
blivit för mycket hälsofrämjande på
bekostnad av preventionsarbetet?

Hur menar du då?
Ja, tenderar vi att glömma bort
det sjukdomsförebyggande
och fokusera för mycket på det
hälsofrämjande i ivern att stärka
det friska?

Generellt tycker jag att vi behöver bli
bättre på att benämna arbete för vad
det är, att bli skarpa i formuleringarna. Vi behöver till exempel bli tydliga
i skillnaden mellan hälsofrämjande
och sjukdomsförebyggande.
Att påverka levnadsvanor, som stöd
till att sluta röka är sjukdomsprevention för att minska hjärt-kärlsjukdomar. Men detta har också stora effekter för att förhindra komplikationer
efter operation. Vaccinationer är ju en
grund i preventionsarbetet även om vi
inte talar om det så ofta, kanske tas

✔ aktivt medverka i befolkningsinriktat hälsoarbete
✔ främja en positiv hälsoutveckling hos de egna medarbetarna
✔ använda hälsoorientering som strategi för en effektivare
hälso- och sjukvård
För mer info: http://www.natverket-hfs.se/

det för givet? Hälsofrämjande insatser
handlar om att stärka patienternas/
människors tilltro till sin egen förmåga, hopp, tillit, stöd att leva med långvarig sjukdom, liksom tilltro att man
kan sluta röka!

att öka deras delaktighet och ta vara
på alla medarbetares kompetens. Det
vill säga det handlar om att skapa den
goda och effektiva hälso- och sjukvården och vara mera proaktiv än vi är
idag!

HFS i all ära, men är det inte
väldigt otydligt (flummigt), hur
många kan säga vad det är?

Kan du ge något konkret exempel
på bra HFS?

Anledningen till att vi tog fram indikatorerna var för att det skulle bli
tydligare.
Ja, men inte sällan har jag fått
frågan, är inte all sjukvård hälsofrämjande?

Visst, eller snarare, den borde vara
det! Och då har man ändå missat
poängen. Den hälsofrämjande och
hälsoinriktade vården handlar om en
helhetssyn på vårdsituationen och på
människan! Att förbereda inför operation för att minimera komplikationsrisker, men också rehabilitera efter så att patienten är trygg och vågar
gå på den nyopererade höften, att ge
kunskap för att förebygga nya fall och
benbrott hos den enskilde, men också
använda sjukvårdens kunskap för att
förebygga fall i äldreboenden med
mera. Att följa upp vårdens resultat
och återkoppla till medarbetarna för

Att förmå patienter att sluta röka inför operation, det är ett väldigt bra
exempel som kan belysa olika aspekter. Bland annat för att detta har
hälsoekonomiska konsekvenser med
omedelbar effekt, eftersom det innebär att komplikationerna efter operation minskar, med förre vårddagar
som följd!
Andra exempel kan vara att aktivt
arbeta med depression efter hjärtinfarkt, att hjälpa cancerpatienter att
orka leva med sin sjukdom, eller att
som doktor våga fråga om alkoholkonsumtion, att våga fråga kvinnan
om orsaken till hennes blåmärken.
Det handlar mycket om att se mer än
till den uppenbara diagnosen, att se
hela människan, även om det kan låta
klyschigt.
Är du medlem i föreningen?

Jag tror inte det...jag tror att jag har
varit…men jag är gärna med!

hallå Yvonne Bäckius,
folkhälsostrateg,
Sandvikens kommun. Vad har du
på ditt skrivbord
just nu?
Jag har en skrivelse
till Folkhälsorådet
och kommunstyrelsen i
Sandviken om deltagande
i Länsfolkhälsorådet Gävleborgs tobaksprojekt ”TUpp-10”. projektet skall kraft-

samla kring tobakspreventivt arbete och
få ungdomar att minska sitt tobaksbruk.
Tidigare i veckan har jag inbjudit fyra
förvaltningschefer, som arbetar med barn
och ungdom, till en diskussion för att få
till stånd ett tvärsektoriellt samarbete.
En folkhälsostrateg arbetar på många
arenor. Nämnder och förvaltningsledningar har fått information om vår Folkhälsoplan och lokala mål och just idag
har jag varit till Kunskapsnämnden och

informerat. Nästa steg är att träffa de
ideella föreningarna och studieförbunden
för att tillsammans med dem diskutera
hur folkhälsoarbetet kan utvecklas.
Ett välfärdsbokslut kommer att bli klart
under våren samt ett årsbokslut över
förra årets folkhälsoarbete. Folkhälsorådet vill lyfta frågan om elevers delaktighet
och inflytande och tillsammans med dem
och skolan arrangera en utbildningsdag.
planeringen är i full gång.
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Hälsoarbete på br
D
en livsstilsrelaterade ohälsan är en stor belastning för
hälso- och sjukvården och
medför stora kostnader. En
enkätundersökning år 2006 visade att
nästan samtliga individer i Östergötland har en eller flera ohälsosamma
levnadsvanor. Motala har dessutom
det högsta ohälsotalet i Östergötland.
Därför bestämde sig Vårdcentralen
Brinken i Motala för att arbeta hälsofrämjande. I januari påbörjades den
nya satsningen.
Det hela började år 2007 när hälsosamordnare och chefer för närsjukvården i västra länsdelen (NSV) i Östergötland samlades till en workshop och
utvecklade idéer för hälsofrämjande
arbete. En arbetsgrupp inom NSV fick
i uppdrag att jobba fram en modell för
hälsofrämjande arbete, som vårdcentralen Brinken arbetar efter.
Centralt i Brinkens arbete är satsningen på Livsstilsteam, bestående av
astma/ kolsköterska, diabetessköterska, dietist, livsstilssköterska, läkare,
representant från psykosocialt team,
vårdenhetschef samt hälsosamordnare. Tanken är att teamet ska träffas ungefär en gång i kvartalet för att
stämma av.
Stöd till förändring
På VC Brinken hoppas medarbetarna

PREssMEDDElaNDE

kunna bidra till att patienterna ändrar sina vanor. Alla hälsofrämjande
aktiviteter ses som hjälp till självhjälp.
Tyngdpunkten ligger på att identifiera
riskpatienter samt att erbjuda patienten egenkontroll av sin hälsa så att
han/hon själv kommer till insikt och
önskar förändring. De motiverade erbjuds sedan behovsanpassad hjälp via
livsstilsteamet.
Det första steget i modellen handlar
om sådant som patienten kan göra
själv vilket leder till att patienten blir
”medproducent” till sin hälsoutveckling och stärks i tilltron till sin egen
förmåga. I VC Brinkens Hälsorum

kan patienten själv - utan kostnad och
vid behov – kontrollera sitt blodtryck,
midjemått och BMI.
Patienten kan lämna meddelanden
om sitt resultat i en brevlåda som
varje vecka töms av livsstilssköterskan. En viktig del i en förändringsprocess är kunskap, därför finns alltid
broschyrer eller annat material, som
vårdcentralen utvecklat, om kost, motion, tobak och alkohol.
Brinken har i Hälsorummet skapat
en lugn – och lugnande – miljö med
avslappnande musik. I snitt får Hälsorummet drygt 30 besök i veckan.
Lars G Karlsson, distriktssköterska på

två nya råd startar vid statens folk

■ Ett

vetenskapligt råd och ett
råd för strategiskt folkhälsoarbete inrättas vid statens
folkhälsoinstitut. sfff:s ordförande Jan linde blir en av
ledamöterna i det strategiska
rådet.
Verksamheten vid Statens folkhälsoinstitut vilar på vetenskaplig grund och
institutet arbetar aktivt med kunskaps-

e

Det ståtliga huset i södra Motala uppfördes ursprungligen som epidemisjukhus och
invigdes 1893. 1950 byggdes det om till sjukhem och 1986 öppnades vårdcentralen
Brinken i byggnaden.

förmedling och dialog. De båda nya
råden blir viktiga för genomförandet av
institutets uppdrag och betonar vikten
av att omsätta kunskap till praktisk
nytta för folkhälsoarbete i kommuner,
landsting och den ideella sektorn.
– Råden består av personer med
mycket kunskap och erfarenhet av
folkhälsa. De bidrar med många olika
perspektiv. Ambitionen har varit att ha
en både bred och djup representation
när det gäller målgrupper, en blandning

av förtroendevalda och tjänstemän
samt personer från olika delar av
landet. Och det har vi lyckats med,
säger Sarah Wamala, generaldirektör.
Det vetenskapliga rådet får
följande uppgifter:
• bistå generaldirektören med vetenskapligt grundade råd inom ledamöternas kompetensområden
• biträda vid utredningsarbete som
kräver rådets kompetens
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bred front
VC Brinken, menar att det är för tidigt
att säga något om vilka grupper som
utnyttjar Hälsorummet men antalet
stiger vecka för vecka. Det som redan
nu märks är att patienterna som väljer
”självundersökning” i Hälsorummet
frigör 20-30 tider på Blodtrycksmottagningen, tider som kan användas
för hälsofrämjande insatser.
Hälsopedagogik i väntrummet
En livsstilsdator finns strategiskt
placerad intill läkarmottagningens
väntrum. Där kan patienten på egen
hand kontrollera sina alkohol- och
motionsvanor. I snitt testar sig 90
personer per månad. 15 procent har
visat sig vara otillräckligt aktiva. 24
procent har en förhöjd risk och 22
procent har ett riskbruk för alkohol.
Resultaten tas upp på personalmöte
varje månad.
När patienterna testat sig får de ett
resultat med förslag på eventuell livsstilsförändring. Om de vill ha hjälp eller mer information kan de lämna ett
meddelande i brevlådan så hör personalen av sig.
Man använder sig också av hälsopedagogiska Tittskåp, med olika teman,
till exempel ett om alkohol som visar
hur många standardglas av olika alkoholdrycker som leder till riskbruk.
Avskräckande illustreras hur mycket

tjära rökaren får i sig under tre år. Hur
mycket socker som finns i maten visas också pedagogiskt. Besökaren får
också förslag på enklare motionsformer. Självfallet finns info på hemsidan
under rubriken ”livsstil och hälsa”.
Patientbesöket
När en patient besöker läkare eller
sjuksköterska observerar de tecken på
risk- eller missbruk av alkohol, fetma,
övervikt, rökning, snusning och stress
och fyller i ett hälsoformulär. Patienter
som är motiverade till att förändra sin
livsstil får broschyren ”Har du funderingar kring dina levnadsvanor?” med
ett test som de fyller i hemma. Någon
inom livsstilsteamet kallar sedan till
återbesök. Har patienten problem
med stress kallar det psykosociala teamet och vid behov av rökstopp erbjuds
medverkan i rökavvänjningsgrupp på
vårdcentralen. Ett stort urval av olika
behovsanpassade åtgärder finns dokumenterade i en ”åtgärdsbuffé” som
stöd till personalen.
Samverkan
Hälsosamordnaren är motorn i det
hälsofrämjande arbetet och en länk till
andra delar av landstinget. Hälsosamordnare finns på alla VC i NSV och de
samarbetar nära med hälsosamordnaren från sjukhuset. De träffas ca två

gånger per år och delger varandra idéer och verksamhetsutvecklare berättar
om nyheter inom området hälsofrämjande arbete.
Vad tycker patienterna?
Lars G Karlsson menar att än så länge
har patienterna inga speciella synpunkter men när personalen berättar
vad som är på gång tycker de att det
låter väldigt bra. Reaktionerna Brinken fått är främst från andra vårdcentraler som vill veta mer om vad
de tänker göra. Särskilt Hälsorummet
har varit populärt.
Var det då självklart för ledning
och kollegor att börja arbeta på det
här viset? Nej, menar Lars, visst har
man haft diskussion. Men det är en
förändringsbenägen vårdcentral och
så här långt har det varit positivt.
Nu planeras för en kick-off i maj och
Lars är optimist och tror att de kommer att lyckas bra. Lars menar att den
främsta vinsten för Brinkens VC är att
arbetssättet ger patienten egen insikt
i sin problematik och hjälp till självhjälp. När det gäller riskfaktorer finns
också en modell för ytterligare frågor
som inte stjäl tid varken för patienter
eller personal.
Magnus Liljegren
Mer info på: www.lio.se

tens folkhälsoinstitut
• medverka i kompetensutveckling av
institutets medarbetare
• biträda vid vetenskaplig granskning
av rapporter, remissvar, regeringsuppdrag, bidragsgranskning och andra
dokument.
– Jag ser med spänning fram emot
att få ingå i det strategiska rådet. Essensen av folkhälsa är att kunna se
de samhälleliga strukturer och sammanhang som skapar förutsättningar
för hälsa respektive ohälsa. Det är att

se konsekvenser av politiska förslag i
ett brett folkhälsopolitiskt perspektiv,
säger Gunvor G Ericson, riksdagsledamot.
– Ett mycket välkommet initiativ av
Statens folkhälsoinstitut och Sarah
Wamala.
– Jag hoppas kunna bidra med att
ge innehåll till ordparet folkhälsa –
strategi, säger Johan Jonsson, folkhälsochef i Västra Götalandsregionen.

Rådet för strategiskt folkhälsoarbete får följande uppgifter:
• ge råd till generaldirektören vid
genomförandet av institutets uppdrag
• ge råd när det gäller institutets
samverkan med och stöd till regioner,
landsting, länsstyrelser, kommuner och
frivilligorganisationer
• ge information när det gäller strategisk utveckling av folkhälsoarbetet i
regioner, landsting, länsstyrelser,
kommuner och frivilligorganisationer.
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Personalen
målgrupp för
”Hälsans år”
i Växjö

LIVET

Skåne satsar på ett mer
hälsosamt liv för äldre med
utgångspunkt i Folkhälsoinstitutets EU-projekt Healthy
Ageing.

A

tt skapa förutsättningar
för människor att hålla sig
friska så länge som möjligt är en viktig uppgift för
alla samhällsaktörer. Våren 2008
beslutade närsjukvårdsberedningen
och folkhälsoberedningen i Region
Skåne om ett utökat folkhälsoarbete för äldre i samverkan med olika
aktörer i samhället. Utgångspunkt
är tankarna i Statens folkhälsoinstituts EU-projekt Healthy Ageing.
Konferenser för mer dialog
Dialogkonferenser i Lund och Helsingborg på temat ”Hälsosamt åldrande” med 300 deltagare från hela Skåne har gjort att ideella, kommersiella
och offentliga aktörer blivit uppmärksamma på varandra och spridit idéer
och samverkat i nya konstellationer.
Ett viktigt inslag i konferenserna var
att presentera aktiviteter som bidrar
till ett hälsosammare åldrande.
Passion för livet
På uppdrag av Region Skåne ordnas
utbildningar för cirkelledare för ”Passion för livet”. Metoden utgår från
områden som WHO lyft som viktiga
för god hälsa och livskvalitet. Syftet
är att skapa förutsättningar för ett
hälsosamt liv med hög livskvalitet

för äldre människor. De möts i studiecirklar och samtalar om vad som
påverkar hälsa och välbefinnande.
Utbildningsmaterialet lyfter särskilt
fram områdena säkerhet, sociala nätverk, mat och dryck samt rörelse men
cirklarna bestämmer själva vilka områden de vill ta upp.
Kommunerna satsar
Flera kommuner i Skåne arbetar på
olika sätt för bättre hälsa hos sina
äldre medborgare. I Trelleborg får
alla som är 67 år ett hälsofrämjande
besök av hälsoinformatörer för att få
råd och information om sambandet
mellan kost, fysisk och social aktivitet och hälsa. I Helsingborg kan äldre
och deras anhöriga få stöd och hjälp
av ett äldreombud när det gäller frågor om boende, trygghet och annan
samhällsservice.
Socialmedicinska enheten vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö ger
genom sina socialepidemiologiska
studier kommunerna och Region
Skåne viktiga underlag för arbetet för
bättre och säkrare miljöer. En nyligen
framlagd rapport därifrån visar till
exempel på ett samband mellan förskrivning av psykofarmaka till äldre
och fallolyckor - ur ett folkhälsoperspektiv en riskfaktor som skulle kunna förebyggas.
Ingela Davidsson
Kommunikatör, Centrum för
folkhälsa & miljö, koncernkontoret,
Region Skåne
www.skane.se/folkhalsa

Politikerutbildning i kronoberg

■ Två februaridagar samlades femton politiker från fem av de
åtta kommunerna i Kronobergs län till SFFF:s utbildning ”Folkhälsa är politik”. Kursen ägde rum i Markaryd och hade femton
deltagare. De som medverkade var Ingvor Bjurgård (SKL), Ida
Knutsson och Bernt Lundgren (FHI), Jörgen Gustavsson (Växjö
kommun) samt pia Andersén (Landstinget Kronoberg).

Den primära målgruppen var personalen när Växjö genomförde
”Hälsans år” 2008. Eftersom
projektet var uppskattat fortsätter
man att lyfta hälsan som en viktig
faktor, år 2009 även med ett befolkningsperspektiv.
Peter Rydell, förvaltningschef
på Stadsbyggnadskontoret, menar
att man alltid tar med folkhälsoaspekterna i samhällsplaneringen
och att man är noga med att lyssna på omgivningens synpunkter.
Många talar varmt för grönområden. En annan hälsofråga som
varit viktig är trygghetsaspekten.
– Människor i rörelse skapar
trygghet och det ger en attraktiv
miljö, säger Peter.
För att ge möjlighet till motion
på arbetstid har alla stadens förvaltningar hälsoinspiratörer. /AH

FOTO: AN NA HÅKANSSON

passion för

Peter Rydell med hälsoinspiratörerna
Markus Hulenvik och Eva Lindvall.

Kursledare var som vanligt Jan Linde, som förklarade att stora
förbättringar i folkhälsan främst beror på breda samhällsinsatser
och inte på de medicinska insatserna. Detta ledde till en diskussion om hur sociala faktorer påverkar hälsan och om hur politiker
kan jobba för att ta kloka beslut som påverkar folkhälsan i positiv
riktning. /AH
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Investera i hälsa för
ekonomisk utveckling
De nya kunskaperna om hälsans betydelse för ekonomisk
utveckling är utgångspunkt för
ett samarbetsprojekt mellan
fem regioner i Sverige, FHI och
Tillväxtverket. Syftet är att öka
integrationen mellan folkhälsa
och lokal/regional utveckling.

FOTO: AN NA HÅKANSSON

God hälsa påverkar företagens
produktion
Hälsa som medel för samhällets ekonomiska utveckling uppmärksammas
alltmer genom forskningsrapporter
och politiska initiativ. I en forskarrapport från EU-kommissionen framhålls
att det finns starka ekonomiska skäl
att investera i hälsa om Europas globala konkurrensförmåga ska kunna
upprätthållas.
I rapporten redovisas att en god
hälsa påverkar företagens produktion
genom ett ökat arbetskraftsdeltagan-

Nytt
samarbetsprojekt
De nya kunskaperna om
hälsans betydelse för ekonomisk utveckling är utgångspunkt för FFRU-projektet
(Folkhälsa för regional
utveckling) som är ett samarbetsprojekt mellan fem
regioner – Skåne (projektansvarig), Halland, Västra
Götaland, Uppsala och
En god hälsa är både ett mål i sig och ett medel för
Jämtland – samt Statens
att förbättra de sociala villkoren.
folkhälsoinstitut och Tillväxtverket.
Syftet med projektet är att bidra till
de, högre produktivitet i arbetet, fler
produktiva år, bättre inlärningsför- en ökad integration mellan folkhälsa
måga och fler utbildningsår samt ett och regional och lokal utveckling.
ökat sparande till följd av fler år i god Målet är att skapa ett kunskaps- och
metodmaterial för aktörer som arbehälsa.
Hälsan påverkar även individernas tar med folkhälso- och utvecklingsfråoch företagens inkomst och därmed gor på regional och lokal nivå.
De fem medverkande regionerna
konsumtions- och sparandenivån i
samhället. En tredje påverkan gäller genomför självständiga projekt. Gekostnader för vård, service och trans- nom att dessa projekt har olika inriktfereringar som kan bli relativt sett ningar ges möjligheter till lärande. De
regionala projekten, tillsammans med
lägre om hälsan förbättras.
För företag och samhällsekonomi de nyvunna kunskaperna om hälsa
kan en god hälsa på så sätt bidra till och ekonomisk utveckling samt erfarenheter av andra tvärsektoriella fråekonomisk tillväxt och utveckling.
En annan forskarraport från EU- gors integration i regionalt tillväxtarkommissionen uppmärksammar att bete, kommer att utgöra kunskapsbas
en minskning av de stora sociala skill- för samverkansprojektet som pågår
naderna i hälsa i EU-länderna både 2009-2010.
kan öka hälsan och livskvaliteten för
många människor och ge väsentliga
Bernt Lundgren, folkhälsopolitisk expert
ekonomiska fördelar.
på Statens folkhälsoinstitut
FOTO: ISTOCKp HOTO

F

ör individen är en god hälsa
både ett mål i sig och ett
medel för att förbättra de sociala villkoren. Genom hela
livet, men särskilt under uppväxtåren,
bygger individen upp olika typer av
resurser som är betydelsefulla för
hennes aktuella och framtida hälsa
samt sociala karriär.
Det gäller fysiska resurser som
längd och vikt, psykologiska resurser
som kognition och självförtroende,
socio-kulturella resurser i form av
livsstilsfaktorer, materiella resurser
som sparkapital, och sociala resurser
i form av social kompetens och sociala nätverk.
Viktiga länkar i orsakskedjan där
hälsa spelar in, finns mellan uppväxtvillkor, hälsa i barndomen, utbildningsnivå, hälsa i tidig vuxen ålder,
deltagande och position i arbetslivet,
hälsa i tidig medelålder, inkomster
och hushållets förmögenhet samt hälsa i sen medelålder.

En ogynnsam ekonomisk
situation bidrar till ohälsoproblem, samtidigt som
ohälsoproblem kan bli en
faktor som lägger hinder
i vägen för en positiv ekonomisk utveckling. Hälsofrågorna bör därför få en
mer framskjuten plats när
det gäller att främja regional utveckling.
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hallå katarina
Wallenborg,

kommunalråd Huddinge
kommun, Drevvikenpartiet.
Vad har du på ditt
skrivbord just nu?
Flera saker. Vi har
kommunfullmäktige
ikväll och förskolenämndens arbetsutskott i morgon, så jag läser handlingar
till det. Ett ärende ikväll handlar om
djur inom äldreomsorgen (ett motionssvar), det kommer jag att förebereda mig
extra för då jag tycker det är väldigt viktigt.
Eftersom jag är ansvarig för folkhälsa i
kommunen, så tar jag reda på så mycket
jag kan om djurs betydelse för folkhälsan.
Det har visat sig finnas mycket positivt
inom det området.

hallå Jenny telander,
utredare, Statens
folkhälsoinstitut
Vad har du på
ditt skrivbord
just nu?

Jag arbetar med
inter nationella
folkhälsofrågor med
fokus på EU. Just nu
färdigställer jag en inbjudan till en informationsträff om EU:s Hälsoprogram som FHI
anordnar i samarbete med EU-kommissionen. Folkhälsoinstitutet är utsedd som
nationell kontaktpunkt för EU:s Hälsoprogram som delfinansierar transnationella
hälsoprojekt med ett tydligt europeiskt
mervärde. I år är det första gången vi anordnar en allmän informationsträff och det
ska bli spännande att se hur stort intresset
för programmet är.
Jag arbetar även med ett regeringsuppdrag där FHI ska analysera hur svenska myndigheter med stöd av EU:s Hälsoprogram kan bidra till genomförandet
av den svenska folkhälsopolitiken samt till
prioriteringar på EU-nivå. Det blir allt viktigare att följa den internationella utvecklingen
på folkhälsoområdet och att samarbeta
över nationsgränser. Därför är förhoppningen att fler som arbetar med hälsofrågor i
Sverige finner värdet av att ta del av andra
länders sätt att möta de utmaningar som
vi också har här hemma.

FaR och MoR
i vården
FaR bygger på boken FYSS (Fysisk
aktivitet i sjukdomsprevention och
sjukdomsbehandling), som gavs ut
2008 av Yrkesföreningen för fysisk
aktivitet och Statens folkhälsoinstitut. Professor Gunnar Johansson på
Folkhälsoinstitutet har i en artikel i
Dietistaktuellt 2/09 föreslagit att
man på ett liknande sätt inrättar MoR med kostråd,
som bygger på läroböcker i näringslära och kunskap om kostens betydelse vid sjukdomar.

organisation, kommersiella företag,
matlagningskurser i studieförbundens
regi, råd via patientföreningar, Friskis
och Svettis med mera. Patienten kan
också rekommenderas egenvård som
stavgång, simning eller laga mat ur en
receptbok. /MES

”Matordning på
recept” (MoR) föreslås
använda ”Motiverande
samtal” (MI) som metod
för att i dialog med patienten stötta dennes egna
beslut som ”stimulerats fram” gemensamt.
Kostråd på recept
förstärker det motiverande samtalet
och ges först när
patienten är mottaglig. Om man ger
direkta kostråd utan
motiverande samtal
kan patienten i stället
bygga upp ett motstånd
till förändring.
Enligt förslaget ska
patienten få råden direkt
på
hälso/vårdcentralen
eller hänvisas till dietist,
sjukgymnast eller frivillig-

FOTO: ISTOCKpHOTO

Dialog med patienten ger motivation.
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Artisterna fr.v Danny Westlund,
Methinee Wongtrakoon och Niklas
Broberg

I väntan på LOVE
Hur är det att vara 10–12 år i
dag i Stockholm? Hur är det att
vara kille och hur är det att vara
tjej? Vad är viktigt? Vad längtar
man efter? Vi frågade unga runt
om i länet och fick många svar…
I april var det premiär för Circonovas sjätte hälsopedagogiska program
sedan starten 1997. I väntan på Love
är en föreställning som skapats med
utgångspunkt från barnens egna historier. Föreställningen undersöker
frågor om identitet, gemenskap, utanförskap, tillit, kärlek, det möjliga och
det omöjliga.
Tre personer som inte känner varandra möts av en slump. De söker sig
bort från ovädret som härjar utanför.
Kanske söker de sig även bort från något annat? Vad bär vi på för hemligheter, du och jag? Hur närmar man sig
en människa? Hur vet man vad man
vill? Finns det ett rätt och ett fel sätt
att vara på? Vad är att gå utanför ramen? Finns det en plats för mig?
I väntan på Love berättas av tre nycirkusartister som genom sina många
fantastiska uttryckssätt ger känslor en
fysisk gestaltning. I ett flöde av akro-

batik, jonglering, fighting och dans
växer historien om vänskap och lusten till livet fram.
Uppdrag hälsa
Circonova är en resurs i den hälsofrämjande skolutvecklingen i Stockholms län med uppdrag att stärka
barns och ungas hälsa. Men att täcka
länets alla 26 kommuner och samtliga stadsdelsnämnder blir ibland lätt
splittrat. Circonova prövar nu ett
nytt koncept och har erbjudit Sigtuna
kommuns alla skolor att delta i ett
samarbete för att stärka hälsan bland
eleverna i årskurs 4-6.
Många goda samordningsvinster, de
små skolorna ute på landet ges möjlighet att delta genom att kommunen
ställer upp med lokaler. Samarbetet är
förankrat politiskt och på tjänstemannanivå på både Barn och ungdom och
Kultur och fritid.
”Att skapa goda och trygga uppväxtvillkor bland våra barn och unga

är en mycket viktig del i Sigtuna kommuns folkhälsoarbete. Ett av våra inriktningsmål i vår folkhälsoplan 2007
– 2011 är att stärka föräldra- och
vuxenrollen. Vi ser Circonovas fina
arbete som ett stort stöd i vårt lokala
arbete och är mycket glada över det
fina erbjudandet om samarbete som vi
har fått och tackat ja till,” säger Kerstin Alksten, folkhälsosamordnare i
Sigtuna kommun.
Premiären var självklart förlagd
till Tingvallaskolan i Märsta och var
”utsåld”. Circonovas hälsopedagogiska program är kostnadsfria - men
skolan förväntas att aktivt satsa tid
och engagemang i samarbetet, plus att
skolan eller kommunen står för spellokalerna.
Vill ni i er kommun satsa på ett
samarbete för barn och ungas hälsa
med en underbar upplevelse som inspiration – hör av er till Circonova!
Linde Sjöstedt, verksamhetsansvarig,
tel 08 – 610 06 41

fakta
Circonova har sitt uppdrag ifrån Stockholms landsting, men tillhör sedan ett år
Studiefrämjandet i norra Stor Stockholm. www.circonova.se
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Inre hållbarhet
Hållbar
utveckling
handlar
inte bara om vår miljö, om luft
och vatten och hur vi slänger
våra sopor. Det handlar lika
mycket om hållbara människor, om vårt inre ledarskap.

Evolution betyder utveckling,
förändring
Människan är natur och människan
styrs av naturlagar som inte är förhandlingsbara. Evolutionen fortsätter
vare sig vi vill det eller inte. Fostrets
utveckling i livmodern speglar vår
egen evolutionsprocess. Från vårt
ursprung i havet till vår nuvarande
mänskliga form.
Hjärnforskaren Paul MacLean
(Biological Psychology av James W.
Kalat) har med sin hypotes om hjärnans utveckling visat hur evolutionen
bygger vidare på det som redan finns
och hur hjärnan stegvis har utvecklats
i människan. Han beskriver hjärnans
uppbyggnad som ett husbygge med tre
hjärnor i en – reptilhjärnan samt den
gamla och den nya däggdjurshjärnan.
Den övergripande strukturen är mindre enhetlig än om byggnaden hade
skapats på en gång.
Från lydnadskultur till
samarbete
Att samarbeta är en medfödd instinkt
för överlevnad och vi föds med en fri
vilja. Men vi föds också in i en myt
– ett pågående samtal om vem vi är
som bygger på anpassning och lydnad. En anpassning och konvention
där vi direkt motarbetar oss själva. Så
det är myten om oss själva vi måste
undersöka. Vårt sanna jag ljuger inte.
När vi är sanna har vi ingen roll eller
titel som behöver försvaras

FOTO : ISTO CKpHO TO

FNs klimatpanel har slagit fast att det
är människan som har orsakat den
ekologiska krisen. Därför har vi ansvar för att lösa den. Men med samma
värderingar som vi hade när vi skapade krisen kan vi inte göra detta.

Redan från unga år styrs vi in i en global myt som bygger på anpassning och lydnad,
ett system som är skapat av vuxna och hindrar barn och ungdomar från att utveckla sin
egen integritet och inre ledarskap.

Barns behov av jämlik dialog
Vuxna kan välja vilka vi vill umgås
med. Vi kan välja miljöer där vårt
unika självuttryck respekteras och vi
behöver inte stanna kvar i kränkande
situationer. Den möjligheten har inte
barn och ungdomar. I de system som
vi har skapat så är det vuxna människor som har definitionsmakt för vad
som är rätt respektive fel beteende. Vi
lever och skapar så gott vi kan, men är
vi omedvetna saknar vi förmågan att
se att varje stund är ett val.
Att anpassa människan till systemen istället för att anpassa systemen
efter människans sanna natur, skapar
konflikter inom individen och enorma
problem på vår planet. Ungdomarnas
behov av att få uttrycka sin unika
och självständiga kompetens rimmar
illa med normen för hur en godkänd
människa ska bete sig. Lydnadskulturen med dess samspelsmönster sitter djupt. Omedvetet överför vuxna
människor sina egna kränkningar till
nästa generation. Vuxna med reaktiva tankar förstår inte barnens och
ungdomarnas behov av integritet och
inre ledarskap. Barn som har ett in-

takt känsloliv känner i sin kropp och
sina sinnen när en kränkning föreligger. Kropp och sinne går i försvarsställning och reagerar blixtsnabbt på
kränkningen. Detta är en för organismen naturlig reaktion på ett samspelsmönster som begränsar, förtrycker
och förminskar individen.
Det är barnen som är framtidens
möjlighet och ledare. För att utvecklas som hela och integrerade individer
behöver barn och ungdomar samspela
i kvalitativ jämlikhet med vuxna människor. Barn har rätt att växa upp i en
jämlik dialog med vuxna för att bibehålla sitt medfödda inre ledarskap och
sin okränkbarhet.
Jag och mina samarbetspartners föreläser och anordnar workshops om
grunderna i att skapa ”Hållbar utveckling - en Helhetssyn på Människan och Planeten”. Boken Hållbar
utveckling. Från Lydnadskultur till
Fredskultur beskriver med vilka värderingar vi har skapat den ekologiska
krisen och hur vi behöver vara för att
ta oss ur den.
Karin Bryggare
www.bryggare.se
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Ett arrangemang i Arvika bekräftade hur
viktigt det är att samtalscirklar fokuserar
på det friska och positiva – trots kronisk
sjukdom eller skada.

”Det är viktigt att kunna se möjligheterna trots svår diagnos”, avslutade
Nils Petter Jansson berättelsen om sitt
liv i samtalscirkeln i Arvika. Samtalscirklarna startade i projektet ”Det
Goda Livet” och fortsätter i Handikappförbunden Värmlands regi.
På ett rakt och spontant sätt berättade han hur det var att som barn få
diagnosen svår anemi och sedan leukemi. Han ser helst på sig själv som
en frisk 26-åring idag och försöker
bortse från att kroppen är sliten efter
alla behandlingar!
Förmedlandet gavs på ett positivt
och lättförståeligt sätt. Han lät oss
från början veta om den nära relationen till föräldrar och syskon, och till
några vänner. De har alltid varit en
del av hans liv och utgör hans fasta
trygghet. Han har hittills valt att leva
singelliv och bor bara med hunden.
Livet innefattar umgänge, vilket är
oerhört betydelsefullt och ger kraft.
Det innefattar även resor till vackra
platser i världen.
Efter sina sjukhusvistelser, förr
när han tyckte sig behandlad och frisk,
ville han gärna ta ut livet allför mycket på en och samma gång och då blev
det även för mycket av festande: ”en
falsk känsla att må så himla bra”.

friska

Livet kom till
en punkt då det
handlade om insikt
och att acceptera
ett fortsatt liv med
nedsatt
prestationsförmåga. Men
också att acceptera
att man ibland tar
fel väg. Han var
– och är – bråd av
sig och bestämde
sig från en dag till
en annan att ändra
inställning och val.
Den nära relationen till familj och vänner är en viktig hälsoKanske kommer främjande faktor i Nils Petter Janssons liv.
han att göra så
även när det gäller singellivet, säger tagande och vårdsituation har varit
han, och ler! Han trivs bra med att kostsamt för familjen. Resurser fullt
ut för själens återhämtning tycker han
vara i sina vänners växande familjer!
sig sakna inom den allmänna sjukvårHan hade ett tufft liv som barn den. Han går kontinuerligt ännu hos
och det präglar livet i dag. Först efter psykolog hos S:t Lukas. Det är ett
en benmärgstransplantation såg han måste.
Det handlar till stor del om livsvilja
möjligheten av att kunna växa upp
som sina kompisar. Det är snart 15 år och att se det positiva omkring sig,
sedan och han fortsätter att se och ta påstår han! Det går aldrig att gömma
sig för omvärlden. Det har han lärt
vara på möjligheter!
Stor tacksamhet finns till föräld- sig, mycket tack vare sin mormors
rarna och särskilt till hans flera år drivkraft. Att han även har fått en helt
yngre bror som, då ovetande, gav av egen är det ju ingen tvekan om!
sin benmärg och som därmed gav hoLizzie Gerd Janson (070-3277784)
nom livet en andra gång. Omhänder-
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Tag vara på det

socialmedicin och folkhälsa
■ Genus och folkhälsa är temat för
Socialmedicinsk tidskrift 3/2008. Ett
spännande nummer som kopplar genusforskning och folkhälsoarbete.
SFFF och Folkhälsomagasinet har
påbörjat en samverkan med Socialmedicinsk tidskrift för att utveckla folkhälsoarbetet. Tidskriften planerar att mer

fokusera på folkhälsoområdet med kommande teman som: ”folkhälsoutbildning”,
”sociala determinanter och hälsa” och
”utvärdering”.
Vi rekommenderar dem som vill
fördjupa sig i folkhälsoforskning att läsa
– och gärna prenumerera på Socialmedicinsk tidskrift (6 nummer per år) och

kanske också bli medlem i Socialmedicinsk förening. Det går även att beställa
lösnummer av tidskriften.
Under året kommer tidskriftens nummer och artiklar även bli tillgängliga via
hemsidan www.socialmedicinsktidskrift.se /GÅ
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Hur mår dagens

E ur

Det var stimulerande och intressant att läsa om IUHPE:s arbete
i artikeln ”Hur blåser folkhälsovindarna i Europa ” i Folkhälsomagasinet
2/2008,
skriver
läkaren P Owe Petersson till
redaktionen och utreder frågan.

Atlas of Health in Europe
Vill man i dessa globaliseringens tider,
med en alltmer intensiv mediebevakning av uppkomna konfliktsituationer,
få en inblick i hälsoläget i hela Europa
kan Atlas of Health in Europe, nyligen utgiven av WHO:s Europakontor
i Köpenhamn, ge utförlig information.
Publikationen innehåller medlemsstaternas officiella statistik beträffande
demografi, förväntad livslängd, sjukdomar, livsstil och miljö.
Till skillnad från ” EU 27” med 493
miljoner invånare omfattar WHO:s
europaregion numera 53 medlemsstater med 882 miljoner invånare. Drygt
hälften av dessa bor i de sex största
länderna: Ryska federationen, Tyskland, Turkiet, Frankrike, Storbritannien och Italien!
Genom överskådliga tabeller och
diagram går det lätt att i denna Atlas
of Health in Europe få en klar bild av
hälsosituationen i de enskilda länderna och man frapperas ständigt av de
mycket stora skillnaderna som fortfa-

FO TO : ISTO CKpHO TO

D

et är viktigt att betona betydelsen, både nationellt och
internationellt, av folkhälsoarbete särskilt i ekonomiskt
svåra tider. Just då har det förebyggande folkhälsoarbetet vanligen svårt
att positionera sig.
Men hur står det till med folkhälsan
i dagens Europa?
Och hur ser dagens Europa ut? Vi
vet att det föreligger betydande gap i
folkhälsa – och folkhälsoarbete – mellan det ursprungliga ”västra” EU ,
”EU 15”, jämfört med dagens utvidgade EU,”EU 27”.

Det är stora hälsoskillnader mellan öst och väst i Europa.

rande föreligger – framför allt mellan
öst och väst!
Om man betraktar traditionella
folkhälsoparametrar som spädbarnsdödlighet och förväntad livslängd är
situationen avsevärt mycket bättre i
västra än i östra delen av Europa – ju
längre österut man kommer desto värre blir det som regel!
WHO:s Europakontor gör ett försök att gruppera de 53 länderna:

EUR – A omfattar 27 länder med
mycket låg barn- och vuxenmortalitet : Andorra, Australien, Belgien,
Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland,
Grekland, Island, Irland, Israel,
Italien, Luxemburg, Malta, Monaco,
Nederländerna, Norge, Portugal,
San Marino, Slovenien, Spanien,
Sverige, Schweiz och Storbritannien.

EUR - B omfattar 17 länder med
låg barn- och vuxenmortalitet:
Albanien, Armenien, Azerbajdzan,
Bosnien, Herzegovina, Bulgarien,
Georgien, Kirgizistan, Montenegro,
Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Tadzjikistan, Makedonien,
Turkiet och Turkmenistan.

EUR-C

omfattar 9 länder med låg
barn- men hög vuxenmortalitet:
Estland, Ungern, Kazakstan, Lettland,
Litauen, Moldavien, Ryska federationen, Ukraina och Vitryssland.

För barn- och vuxenmortalitet anges
det tyvärr inga direkta definitioner.
Man kan dock med hjälp av tabellverket komma fram till hur länderna
grupperats.
Barnmortalitet
Eftersom alla 53 medlemsstaterna
uppnått WHO:s europaregions tidigare mål med en barnadödlighet under
20 per 1000 levande födda har alltså
barnadödligheten, trots betydande variationer, angetts som mycket låg eller
låg i samtliga länder.
Men gapet mellan väst och öst är
stort. I EUR A ligger barnadödligheten i genomsnitt mellan 3-4 per 1000
levande födda jämfört med omkring
18 i EUR B+C-länderna!
Vuxenmortalitet
Här redovisas mortalitet av alla orsaker, för vilka det inte finns någon
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WHO-målsättning. Som mycket låg
vuxenmortalitet anges en mortalitet
under 800/100 000, som låg en mortalitet mellan 800 och 1300/100 000.
Hög mortalitet har länder med värden
däröver.
Folkhälsovindar i östra Europa
Förväntad livslängd är nog det mest
använda måttet för att belysa hälsoläget i en population. Tyvärr ser man
också här att gapet mellan väst och öst
ökat under de senaste 25 åren, räknat
från 1980.
EUR A- länderna har nått det ursprungliga WHO-målet med en förväntad livslängd på 75 år. För kvinnor
är den nu omkring 82 år och för män
omkring 76 år. Avståndet mellan kvinnor och män är i stort sett oförändrat
sedan 1980, 5-6 år,
För befolkningen i EUR B+C- länderna är läget avsevärt sämre. Här
har kvinnor och män nu en förväntad
livslängd på omkring 74 respektive 65
år! För både män och kvinnor innebär detta en ökning med bara 1-2 år
under de senaste 25 åren och med ett
oförändrat gap mellan könen på omkring 9 år.
Förväntad livslängd är också i praktiken ett välfärdsmått. Det ingår således som en viktig komponent i FN:s
Health Development Index (HDI)
tillsammans med utbildningsnivå och
BNP.
Av all information i Atlas of Health
in Europe är just den förväntade livslängden det mått som bäst belyser
skillnader i folkhälsoläget i detta stora, nya Europa. Folkhälsoläget är av
stor betydelse för ett lands produktivitet – något som aktualiseras när
EU:s östutvidgning diskuteras.
Vi vet att kunskap om livsstil och
miljö är avgörande för folkhälsoläget – det är därför det är så viktigt att
”folkhälsovindarna” får blåsa starkt
och friskt – inte minst i östra Europa!
/P Owe Petersson

Osund Ojämlikhet
”Fattigdom dödar, ojämlikhet dödar också.” Så började Sir
Michael Marmot sin föreläsning i riksdagshuset i november.
Andrakammarsalen var nästan fylld med åhörare. Läs mer om
detta i rapporten från årsmötesseminariet 1 april på sid 18.
Stressforskaren och nestorn i
folkhälsoarbete Lennart Levi (C) inledde seminariet med att presentera
WHO-rapporten ”Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation”,
som finns på svenska och kan laddas ner eller beställas från FHI. Rapporten är en tung inlaga för att satsa
på de fattiga, att betona jämlikhet
och motverka stora löneskillnader.
De fattigaste bland de fattiga är
inte det största problemet! Maud
Olofsson ville motverka stora löneskillnader med just folkhälsan som
skäl och förespråkade ett förebyggande hälsoarbete både i arbetslivet och på fritiden. Sir Marmot
konstaterade att trots att Sverige är
ett av de ledande länderna vad gäller hälsa och jämlikhet – tack vare
välfärdssystem som till exempel
pension och barnbidrag – så växer
skillnaderna i hälsa, till exempel
mellan kvinnor från olika grupper.
Förre folkhälsoministern Morgan
Johansson ställde frågan om de
ökade löneklyftorna måste innebära
ökade skillnader i hälsa i Sverige?
Nationell uppföljning
Kenneth Johansson, ordförande i

FOTO: GUNNAR ÅB E R G

E uropa?

Sir Michael Marmot bjuder på tuffa
sanningar i riksdagshuset

Socialutskottet, föreslog en svensk
kommission. Om även England och
Brasilien gör detta så kan snöbollen
börja rulla, menade Sir Marmot och
var mycket tydlig med att ”detta är
inte en ekonomisk fråga, det är lite
pengar i det stora hela det handlar
om”. För ca 100 miljarder kan vi
utrusta alla jordens slumområden
med rinnande vatten. Detta kan
jämföras med de 2700 miljarder
som redan har pumpats in för att
rädda det finansiella systemet i USA
under hösten. / ML/GÅ

fakta
Sir Michael Marmot är professor i epidemiologi och folkhälsa vid University
College i London och chef för International Center for Health and Society.
Har tidigare skrivit Statussyndromet
som finns på Svenska.
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ÅRSMÖTE

Det är fjärde året i rad som
vi får äran att ha vårt årliga
seminarium i riksdagshuset och det känns både
högtidligt och stimulerande
att flytta in folkhälsoarbetet i demokratins högborg.
Mycket beröm för intressant
innehåll och fullt i konferenslokalen. häng med på
en resumé av årets årsmötesseminarium.

A

nne-Marie Brodén, riksdagsledamot (M), och Janne
Linde, SFFF:s ordförande,
hälsade drygt 60 personer
välkomna. I år var temat Ojämlikhet i
hälsa och Är vårdval ett hälsoval?
Minska gapet!
Förmiddagen handlade om ”Ojämlikhet i hälsa”. Cristina Mattson berättade att FHI översatt Marmot-kommissionens sammanfattning i rapporten
”Minska hälsoskillnaderna inom en
generation”.
Denny Vågerö, professor och föreståndare för CHESS (Centre for
Health Equity Studies) berättade om
kommissionens arbetet och själva rapporten. De internationella perspektiven visar enorma hälsoskillnader både
inom och mellan länder. Skillnaderna
är ibland ofattbara, till exempel 30 års
överlevnadsskillnad mellan japanska
och afrikanska flickor som uppnått
fem års ålder. Sannolikheten för att en
15-åring dör före 60-årsdagen är för
en svensk 8 procent men 90 procent
för en från Lesotho. Samtidigt har hälsan internationellt förbättrats mycket,
men nu gäller det att komma åt systematiska skillnader som kan undvikas.
Bestämningsfaktorer för hälsa måste
kopplas tydligt till utfall i ohälsa. Det
är svårt att få ekonomisk tillväxt då
man har stor sjukdomsbörda. Hälsa
måste räknas tydligt som en förutsättning för BNP. Kommissionen har tre
rekommendationer:

Jämlikhet i
• förbättra förutsättningar för
mänskligt dagligt liv
• rättvis fördelning
• mät problem och bedöm effekter
Denny Vågerö kom sedan över på
hur man kan göra dagens kris till en
möjlighet, det gäller att se den enorma
kraft som finns i hälsa, både för individerna och för landets utveckling. När
vi ändå måste tänka till, kan vi passa
på att tänka nytt och djärvt! Även i
Sverige är skillnaderna sådana att de
motiverar en analys av en nationell
kommission och ett tydligt ledarskap,
som inte bara ligger på en minister
eller en myndighet.
Från lokalt till globalt
Anna Balkfors, folkhälsostrateg i Mal-

mö stad och styrelsemedlem i SFFF
gav en bild av verkligheten i Malmö
med dess stora skillnader i hälsa. Det
var fascinerande att se och höra den
stora rapportens teser relaterade till
en vardaglig och konkret kontext.
Samtalet mellan Anna och Denny blev
spännande:
AB: Vilka förhoppningar har du
om en fortsättning av kommissionens arbete?
DV: En första förhoppning är att
Sverige stödjer WHO:s resolution till
det beslutande organet Världshälsoförsamlingen i maj. En annan förhoppning är att det tillsätts en svensk
kommission som tar fram riktlinjer
för det fortsatta arbetet mot hälsans
ojämlikhet.
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Svensk kommision?
Efter den inledande dialogen mellan
Denny Vågerö och Anna Balkfors
följde en paneldiskussion med fem
riksdagsmän: Lennart Levi (C), Marianne Kierkemann (M), Rosita Runegrund (KD), Per Svedberg (S) och
Elina Linna (V). De politiska skiljaktigheterna till trots så kunde panelen
enas om behovet av en svensk kommission!

et i hälsa
AB: Malmö stad tar årligen fram
en välfärdsredovisning baserad
på de nationella målen. Man har
i detta arbete använt Statens
folkhälsoinstituts 40 indikatorer
som redovisas för samtliga 10
stadsdelar. Man kan med detta
instrument konstatera stora ojämlikheter i hälsa i de olika stadsdelarna och en tendens till att dessa ökar över tid. Är detta ett riktigt sätt att beskriva hälsoläget?
DV: Detta är en bra början. En större
tonvikt bör i framtiden läggas på hälsans ojämlikhet bland barn och ungdomar. Här behövs bättre indikatorer.
Vidare är det olyckligt att arbetslivsoch arbetsmiljöfrågorna inte har en
framträdande roll då folkhälsa diskuteras.

AB: I Malmös lokala arbete med
folkhälsa, har det blivit uppenbart att beslutsmandatet då
det gäller flera viktiga bestämningsfaktorer för hälsans jämlikhet ligger på den nationella
nivån. Hur ser du på ansvarsfrågan då det gäller arbete med
hälsans ojämlikhet?
DV: Det är viktigt att de tyngsta politikerna tar sig an folkhälsofrågorna,
både på nationell och lokal nivå. Ett
bra exempel på det senare är Nynäshamns kommun där folkhälsofrågan
drivs av kommunstyrelsens ordförande.
Se också artikel på sid. 17 ”Osund
Ojämlikhet” om Sir Michael Marmots besök i höstas.
/P-O Östergren, Gunnar Åberg

Vårdval engagerar!
Eftermiddagen gick under rubriken:
Främjar eller hämmar vårdval bättre
folkhälsa? Fyra föreläsare hade bjudits in.
Först ut var Tobias D. Nilsson, politiskt sakkunnig hos Göran Hägglund
och djupt involverad i vårdvalsreformen. Tobias menade att ett mycket
enkelt sätt att beskriva vårdval är att
patienten väljer vårdgivare. Genom
valet för hon/han över offentliga resurser till vårdgivaren. Vårdgivaren
får alltså del av den offentliga ersättningen dels genom de val som patienten gör men också genom de villkor
som landstingen anger. Ersättning till
vårdgivare är mycket viktigt för utfallet. En annan viktig del är att alla
som uppfyller kraven ska ha rätt att
starta primärvård och att alla utförare skall behandlas lika. Redan under
2007 infördes Vårdval i Halland, under 2008 anslöt Västmanland, Stockholm och Gotland. Senast 1 januari
2010 ska vårdvalssystem i primärvården finnas i hela Sverige.
Regeringen hoppas att vårdvalet ska
leda till större inflytande för patienten,
bättre vård och kortare köer. Tobias
menade att effekter av vårdvalsinförandet kan variera beroende på
vilka mål som landstingen sätter upp.
Några effekter kunde redan nu ses i
Stockholm, bland annat var kostnadsökningen 2008 lägre än 2007. Ett ökat
antal läkarbesök i alla områden kunde
noteras och denna ökning var störst i
områden med låg inkomst.
Halland går först
Först ut att införa vårdval var Halland.
Anne Marie Brodén, ordförande i
landstingsstyrelsen i Halland vid tid1
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ÅRSMÖTE
punkten för införandet av Vårdval,
menade att erfarenheterna är mycket
positiva och att vårdvalsreformen
tagits emot väl av hallänningarna:
”Tre perspektiv präglar vårt arbete i
Halland: att den nya närsjukvården
blir ett naturligt förstahandsval, att
befolkningen har förtroende och vill
välja ’den nära vården’ och att vi säkerställer ’rätt vård på rätt ställe’ för effektivitet och resultat i vårdkedjan.”

09
0
2
e
t
ö
Årsm
Årsmötet hölls som brukligt direkt efter
konferensen i riksdagshuset. Genomgången av verksamhetsberättelsen vittnade
om att föreningen gjort en hel del under
året, bland annat femton politikerutbildningar för sammanlagt 300 politiker från
kommuner och regioner samt arrangerat
och medverkat i fyra nationella och internationella konferenser. År 2008 var också
tredje året som SFFF medverkade under
Almedalsveckan och arrangerade åtta
seminarier och kvällsaktiviteter.
Förändringar i styrelsen
Styrelseledamoten Gunnar
Åberg, som medverkat till
utvecklingen av föreningen
under många år, lämnade
styrelsen vid årsmötet. Han
efterträddes av Eva Järliden, Eva Järliden
folkhälsostrateg i Örebro, som kommer
att presentera sig i nästa nummer.
Vad kan vi vänta oss av 2009?
I verksamhetsplanen 2009-2010 presenterades flera nyheter. Föreningen firar 20
år i folkhälsans tjänst med ett visionsarbete i form av ett tvådagars seminarium
på temat ”Idéburen aktör på folkhälsoområdet”. En annan nyhet är föreningens
initiativ att utse Årets Folkhälsokommun
för att sätta fokus på faktorer som gör
kommunen/landstinget/regionen till en
bra eller ännu bättre folkhälsokommun.
Handlingarna från årsmötet finns att
hämta på www.folkhalsoarbete.se

En intressant aspekt av Hallands
arbete är att man definierat mål om
hälsofrämjande arbete. I patientmötet ska frågor som rör sambandet mellan hälsa och livsstil tas upp.
Vårdenheten ska erbjuda rökslutarstöd, råd om fysisk aktivitet och
kost, stöd vid övervikt och fetma,
samt stöd vid riskbruk av alkohol.
Många viljor i Stockholm
Bo Burström, professor/överläkare i
socialmedicin vid Karolinska institutet, talade om erfarenheter från Stockholms införande av vårdval: ”Det
är problematiskt att man lämnade
behovsindex som grund för behovsbaserad geografisk resursfördelning.
Detta innebar att samma ersättning
inledningsvis gavs till alla vårdgivare.
Efter en hel del kritik har en del justeringar gjorts i systemet”.
Vårdvalet sätter fokus på efterfrågan. Det är patienten som ska vara
kunnig, informerad och villig att göra
ett val. Men det finns flera steg i en
händelsekedja innan man kommer
fram till det aktiva valet och dessa
steg tenderar att glömmas bort : ”Det
handlar bland annat om hur hälsans
bestämningsfaktorer påverkar befolkningens och olika gruppers hälsotillstånd, olika kulturella faktorer som
spelar roll för individens val. Det finns
sociala skillnader i hälsa vilket också
visar sig i sociala skillnader i vårdutnyttjande. Det finns alltså grupper
med underutnyttjande av sjukvård i
förhållande till grad av sjuklighet.”
Bo avslutade med att ställa frågan om primärvårdens ”övriga”
uppgifter, de som inte ryms i vårdvalet: ”Vad händer exempelvis med
primärvårdens områdesansvar och
samverkan med andra aktörer?”
Hälsofrämjande Vårdval?
Avslutningsvis gav Margareta Kristenson, docent/överläkare, Linköpings
Universitet och Nationell koordinator
för det svenska nätverket Hälsofrämjande Sjukhus och vårdorganisationer,
sin bild av hur målområde 6 ”En mer
hälsofrämjande hälso- och sjukvård”
kan rymmas inom ramen för vårdvalsreformen.

Margareta började med en tillbakablick och manade oss att inte
glömma att en mer hälsofrämjande
hälso- och sjukvård är en väsentlig del
av Ottawa-manifestet, som kan sammanfattas i tre perspektiv:
• Patientperspektivet – att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande är
en naturlig del i all behandling.
• Medarbetarperspektivet – att bli
modell för den goda arbetsplatsen.
• Befolkningsperspektivet – att i
folkhälsoarbetet bidra med kunskap
och aktivt delta.
Kan hälsoundersökningar vara ett
sätt att arbeta hälsofrämjande inom
ramen för vårdval, undrade Margareta
och svarade själv: ”Om hälsoundersökningar visar sig vara en effektiv
metod för att stärka hälsa och förebygga sjukdom finns onekligen stora
förutsättningar.”
Som svar på Bo Burströms fråga
om områdesansvar menade Margareta att det inte kan vara meningen
att folkhälsoarbete och vård ska separeras eller att primärvården inte ska
delta i folkhälsoarbetet. Detta vore en
mycket olycklig utveckling som också
går tvärt emot de senaste årens politiska beslut på folkhälsoområdet. Margareta påminde också om att HoS är
den enda aktören med uppdraget ”att
skapa hälsa”.
– Mitt förslag till lösning är att lägga ett tilläggsuppdrag på socialmedicinsk kompetens till VC och att dessa
kan ha ett ansvar för samverkan och
befolkningsperspektiv.
Onekligen en spännande tanke!
/Magnus Liljegren

fakta
En del av Denny Wågerös bilder finns på
www.folkhalsoarbete.se och får gärna
användas med uppgivande av källa.
CHESS (Centre for Health
Equity Studies) har till uppgift att forska
om ojämlikhet i hälsa. Chess är ett
samarbete mellan KI och Stockholms
universitet och har ca 30 medarbetare.

0
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Tips från
FHI:

Bokhyllan
Recensenter detta nummer: Gunnar Åberg, Anna Håkansson, Marianne Enge Swartz

Till matens försvar
Michael Pollan, Ordfront förlag

pollan går till attack mot det som vi kallar föda men som han menar inte borde
få kallas mat. Boken är både en tillbakablick på västerländska matvanor och
framåtblickande när det gäller hur vi kan hitta tillbaka till den
”rätta” maten.
Dagens matvanor kallar pollan den amerikanska paradoxen:
en märkbart sjuklig befolkning som är fullständigt fixerad vid
näringsämnen, kosthållning och föreställningar om att äta sunt.
Ju oroligare vi är för att inte få i oss rätt näringsämnen, desto
mindre hälsosamt lever vi. Maten har reducerats till att bli något
vi bara analyser utifrån dess näringsämnen. Förr behövde vi
inte nutritionister för att veta vad vi skulle äta. Författaren vill
med boken visa vägen tillbaka till det naturliga ätandet. /AH

Kulturen och hälsan
Gunnar Bjursell & Lotta Vahlne Westerhäll, Santérus förlag

Vad har kulturen och hälsan för samband? Boken innehåller essäer
från nio skribenter från olika fält; konstnärer och vetenskapsmän
skriver om sin syn och försöker närma de två fälten till varandra.
Christina Doctare skriver klokt om sin egen resa: ”När det gäller kulkul
turens betydelse för hälsan är det en process från omedvetenhet till
medvetenhet.”
Att definitionerna är svåra är författarna överens om, men
sambandet tycks ändå finnas där i texterna, ur många olika och
intressanta perspektiv, allt från filosofiska synvinklar till medicinska
studier. Mycket trevlig och givande läsning kring ett ämne som idag är högaktuellt i folkhälso-Sverige. /AH

444 smarta tips
för dig som säljer tjänster
Stefan Ekberg, Redaktionen

Boken med den kaxiga titeln är en guldgruva för konsulter och
alla som sysslar med marknadsföring. Författaren till Gerillaföretagaren skriver här om allt som är värt att veta kring tjänster, till exempel hur man syns på rätt sätt, hur man skapar
varumärken och Internets möjligheter.
Boken känns fräsch och idéerna roliga och nytänkande, vad
sägs till exempel om tips på hur du får fler artiklar skrivna om dig och ditt
företag/organisation? /AH

Stress och den nya ohälsan
Peter Währborg, Natur och kultur

En resa genom både barns och vuxnas stressade kroppar på
450 sidor. Här lyfts att stress inte bara är ett problem i sig, utan
att det också orsakar till exempel hjärt- och kärlsjukdom liksom
metabola syndrom. Författaren skiljer på två sorters stress – den
aggressiva och den uppgivna – som båda är farliga. Olika diagnoser och behandlingar diskuteras också. /GÅ
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Det ger mig
så mycket
– 28 röster om
ideellt arbete
Red. Ingrid Sjökvist,
Liv i Sverige

Det ligger mycket arbete
bakom de 160 sidorna om
ideellt arbete. Ett upprop
gick ut, vittnesmål om
varför folk engagerar sig ideellt kom in,
texterna redigerades och finns nu i en
volym tillsammans med ett kapitel om
forskning kring det ideella arbetet.
”Självförverkligande och samhällsnytta”, är rubriken på det kapitlet och det
är vad det handlar om. Människor jobbar
gratis inom idrotten eller litterära sällskap,
för att stoppa gatuvåldet eller i Hem
och skola-föreningar. ”Gemenskapen
är belöningen”, säger Inge Jönsson i
Malmö som spelar dragspel tillsammans
med en liten kör på församlingshem,
vårdavdelningar och sjukhem minst en
gång i veckan. ”Alla behövs”, säger
Hans Rosenqvist som föräldravandrar
på Östermalm minst en gång per termin.
Hanna Westh i Skattkärr, som engagerar
sig i Röda Korsets besöksverksamhet
har verkligen känt sig behövd alla gånger
hon besöker en demenssjuk dam på det
lokala gruppboendet.
Boken behövs också och kan vara
bra att sätta i händerna på folk som inte
fattar hur mycket arbete i samhället som
utförs ideellt! Utan eldsjälarna stannar
samhället, så det så. /MES
1
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Baktankar/

funktionshindrade nedvärderas
av kommersiellt hälsoideal

H

Ofta finns ett självklart samband mellan
älsa förknippas alltför ofta med
en funktionsnedsättning och dålig hälsa.
friskhet och perfekta kroppar,
Men ohälsan hos funktionsnedsatta är
vilket förstärks av den komvanligare än den skulle behöva vara.
mersiella bilden där hälsa är
Många personer med funktionsnedlika med skönhet. Detta leder till en
sättning yrkesarbetar inte. De har
nedvärdering av den icke perfekta
oftare kort utbildning och sämre
kroppen liksom en nedvärdering av
ekonomisk situation än andra. Detmänniskor med funktionsnedsättta kan förklara en del av gruppens
ning. En stor del av den samlade
sämre självupplevda hälsa. Risken för
ohälsan i samhället finns bland mändålig hälsa minskar med en tredjedel
niskor med funktionsnedsättning (till
när kontroll görs för ålder, utbildningsexempel rörelsehinder, nedsatt syn och
nivå, dålig ekonomi, stillasittande frihörsel samt psykiska funktionsnedsätttid, kraftig övervikt och socialt deltagande.
ningar).
När kommuner och landsting riktar sig till
Hälsan kan påverkas
allmänheten med folkhälsoinsatser utgår man ifrån att
människor kan röra sig fritt eller läsa. Man glömmer att Hälsan går att påverka, vilket ställer krav på folkhälsopodet krävs något extra för att folkhälsoarbetet ska nå alla. litiken. Men det har visat sig svårt att få in frågor kring
Lika villkor betyder inte lika insatser. Tvärtom behövs rik- funktionsnedsättning i folkhälsoarbetet. Ofta riktar sig
tade insatser för att uppnå likhet i villkor, särskilt nar man hälsofrämjande insatser till friska personer och det finns
riktar sig till dem som är utsatta för de största hälsoris- en risk att de som arbetar med folkhälsofrågor tänker att
”funktionsnedsättningar är inget för oss, ohälsa har redan
kerna.
Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät visar att uppstått och vårt arbete är att förebygga”.
Men den som lever med en funktionsnedsättning beca en miljon människor i Sverige i åldern 16 – 64 år har
någon form av funktionsnedsättning och i åldern 64 – 84 höver hälsofrämjande och förebyggande arbete i lika hög
grad som andra för att bibehålla sin hälsa så långt det är
år ytterligare en halv miljon.
möjligt. Klassiskt folkhälsoarbete innebär att involvera
dem som berörs och att ge dem möjlighet att delta i analysFunktionsnedsatta extra utsatta
Den självupplevda hälsan är mer än tio gånger sämre bland arbetet. Därför behöver folkhälsoarbetet inkludera gruppersoner med funktionsnedsättning än i den övriga befolk- per och organisationer inom handikappområdet.
Ett folkhälsoarbete som enbart utgår från de icke funkningen. Ohälsan var störst bland personer med rörelsehinder. Dubbelt sa många med nedsatt psykisk hälsa eller tionsnedsattas och socialt väletablerades behov kommer
dålig tandhälsa mådde dåligt än genomsnittsbefolkningen. inte att uppnå det generella folkhälsomålet. För att nå dit
Dessutom kunde enkäten inte besvaras av alla eftersom de- måste folkhälsoarbetet sätta fokus på funktionshindrande
bestämningsfaktorer. /Ylva Arnhof och Janne Linde
ras funktionsnedsättning hindrade dem!
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projekt går ut på att lära oss vuxna att använda mobilen:
Hej, Nu finns vi på Webb TV med tjejgruppens senaste projekt: Att lära ut mobiltelefonen till vuxna. Ett projekt som har fått mycket positiva kommentarer. Vi är i starten
av projektet men känner att det kan bli ett mycket bra samarbets projekt som bygger
på generationsövergripande kunskapsöverföring. Välkommen att följa länken till Webb
inslaget från TT. (Tyvärr ligger en thriller trailer innan vårt inslag.) http://www.expressen.
se/1.1536636
projektet sker i samarbete mellan TidsNätverket i Bergsjön, Biblioteket i Bergsjön,
Svenska Kyrkan i Bergsjön och Bergsjöskolan. /Ulla Gawlik
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Intresserad
av tidigare
nummer av
tidningen?

ÅRETSFOLKHÄLSOKOmmun2009

Vill du beställa extra exemplar eller göra ändringar i
din prenumeration?
Vänd dig då till föreningens
kassör.
Lösnummer debiteras med
30 kr. Beställning görs
genom mail eller telefon.
Rabatt vid större beställning.

Under politikerveckan i Almedalen sommaren 2009
kommer Svensk Förening För Folkhälsoarbete för
första gången att utse årets folkhälsokommun.
Intresserad?
Besök vår hemsida www.folkhalsoarbete.se
eller skicka e-post till info@folkhalsoarbete.se.

Folkhälsomagasinet
är medlemstidning för
Svensk förening för
folkhälsoarbete.
www.folkhalsoarbete.se

För beställning kontakta:
Carl Gynne 01-0,
carl.gynne@vasteras.se
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Webbredaktör
Anna Håkansson
anna@halsoframjandet.se
Per-Olof Östergren
per-olof.ostergren@med.lu.se

Som medlem kan du:
• knyta kontakter, utbyta kunskap

Besök oss på nätet!
www.folkhalsoarbete.se

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

F OT O: IS TOC KpHOTO

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
Medlemsavgiften är 200 kr (100 kr för
ningskortet sänds till dig när vi fått din

SFFF
c/o Carl Gynne
Karlfeldtsgatan 48
722 22 VÄSTERÅS

Mobiltelefon:
Bostad:
postadress:
Telefon:

Jag vill ha tidningen
sänd till
❏ min bostad
❏ min arbetsplats
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B-POST
RETURADRESS:
SFFF C/O CARL GYNNE
EmAUSGATAN 43B
722 21 VäSTERåS

Hälsa på/Christina Doctare

läkare, författare och
kandidat till Eu-parlamentet
Hon har av många setts som
en ”besvärlig” människa, en
kvinna som inte är rädd för att
sticka upp eller säga vad hon
tycker. Det började redan när
hon som ung kvinnlig läkare
upptäckte att hon ifrågasattes
– just som kvinna – under utbildningen. Hon har nu lämnat
det praktiska läkaryrket men
ömmar för de unga kvinnliga
läkarna – hur ska de orka?
Allt fler kvinnor utbildar sig till läkare, men många hoppar av. Kvinnliga
läkare har en hög frekvens tidig död
och av kvinnliga läkare över 60 år
är 25 procent sjukskrivna. Det är en
sårbar grupp, hur skapar man förutsättningar för dem att orka? Och hur
mår folk överhuvudtaget inom sjukvården?
– Man får avdrag för att ta hand
om sin risiga kåk, men varför inte
för sin risiga kropp?, frågar Christina
som föreslår BOT-avdrag lika väl som
ROT-avdrag. Hon tycker att folk ska
få bestämma själva vad de ska göra
för att må bra:
– Doktorn har inget svar på detta,
är inte utbildad inom området. Vi
måste få ett annat perspektiv på hälsan. Den är så mycket mer än alkohol,
tobak och droger. Vi måste arbeta förebyggande och främjande och se till
orsakerna till ohälsa. Lösningen ligger
inte i sjukvården utan i hela samhällsbygget.
Elin Wägnerpris
När jag första gången uppmärksammade Christina Doctare hade hon
kommit tillbaka från krigets Bosnien
och berättade om sina upplevelser i
den uppmärksammade boken När
man väntar sig en man. För rapport-

Christina Doctare förespråkar BOT-avdrag
för att främja hälsan.
FOTO: MARIANNE E NGE S WAR Tz

erna om de systematiska övergreppen som gjordes mot kvinnor i Bosnien fick hon Elin Wägner-sällskapets
Väckarklocke-pris 1995. Christina
hade, liksom Elin Wägner efter första
världskriget, insett att våldtäkter inte
var något som män ”bara gjorde” i en
krigssituation utan att de användes
systematiskt för att förnedra inte bara
kvinnorna utan hela befolkningen.
Christinas rapporter bidrog till att
våldtäkt kom att räknas till krigsförbrytelserna.
Hälsa – en mänsklig rättighet
Christina Doctare håller med Antonovsky om att hälsa rör alla och tillhör de mänskliga rättigheterna. Och
hon menar att det är statens ansvar att
skapa förutsättningar för hälsa, välbefinnande, balans i tillvaron.
Hon vill vidga begreppet folkhälsa
och talar hellre om ”public health”,
det vill säga allmän hälsa. Frågor
som hon som politiker engagerar sig
i – hon står på fjärde plats på KD:s
lista till EU-parlamentet och driver

en personvalskampanj – rör hela det
mänskliga spektrat: Hur försörjer
vi en befolkning? Fred och säkerhet.
Människovärde. Hälsa. Äldrefrågor.
– Jag behöver alla kryss jag kan få!,
säger Christina.
Efter att på nära håll upplevt krigets
vansinne och en personlig kris har hon
blivit allt mer medveten om vårt behov
av balans mellan kropp och själ. Hon
menar att bristen på andlighet gör oss
ytterst sårbara för livets påfrestningar
i vårt föränderliga samhälle.
I sin bok Hjärnstress menar hon att
vi på allvar måste överväga dagens
samhällsutveckling som stressar våra
hjärnor till det yttersta. I sin senaste
bok Vägen till hälsa efterfrågar hon
broar mellan den västerländska medicinen och den alternativa läkekonsten, till exempel den femtusenåriga
läkekonsten ayurveda. Människan
måste ses som en helhet och i sitt sammanhang – det är en nödvändig förutsättning för läkande och hälsa. Och
hon tycker att den svenska hälso- och
sjukvården missat att ta in och acceptera den integrativa medicinen.
Vi för vårt samtal bland en massa
människor på Stockholms centralstation. Christina kommer från ett
föredrag den 8 mars (kvinnodagen) i
Uppsala och är på väg hem till sitt hus
nära Vättern. I höstas fyllde hon pensionär men har inte för avsikt att slå
av på takten. Nästa bok kommer att
handla om sambandet mellan kultur
och hälsa och att socialt välbefinnande
aktiverar hjärnans belöningssystem,
något som den nya hjärnforskningen
och forskning på hormoner nu kan
bevisa.
– Fast det har mänskligheten vetat
länge, ler Christina.
Marianne Enge Swartz
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