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Ledare/

Kan man tävla i folkhälsa?

E

tt spännande utvecklingsarbete pågår i
kommunerna kring ett vidgat folkhälso
arbete. Föreningen upplever detta genom
politikerutbildningen, som vi bedriver se
dan några år tillsammans med Statens Folkhäl
soinstitut och Sveriges Kommuner och Lands
ting. Projektet heter Folkhälsa är politik. Sedan
2003 har vi nått nästan 200 kommuner och alla
landsting.
2009 introducerade vi också idén om att ut
lysa en tävling: Årets Folkhälsokommun. Ett
antal kommuner från Helsingborg i söder och
Umeå i norr visade sitt engagemang genom att
besvara en lång rad knepiga frågor (se sid 5). Tre
kommuner nominerades – Borås, Botkyrka och
Helsingborg.
En fråga som infinner sig är självfallet om det
är möjligt att tävla i folkhälsa? Det går inte om
man vill mäta folkhälsoeffekter av sina insatser.
För att mäta resultat krävs en mycket mera vet
enskaplig uppföljning. Årets folkhälsokommun
2009 granskar folkhälsoarbetet på organisa
tionsnivå och bedömer i vilken grad det kan ses
som strategiskt och systematiskt.
När TV4 Borås intervjuade mig om Borås no
minering frågade de om man nu kunde säga att
invånarna i Borås hade bättre hälsa än i andra
kommuner. Jag svarade att det enda vi kan be
döma är att Borås bedriver ett gott folkhälsoar
bete på strategisk och systematisk nivå genom
att till exempel arbete med välfärdsbokslut.
Öppna jämförelser
Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen
redovisat Öppna jämförelser folkhälsa. Sanno
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Jan Linde
Ordförande
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folkhälsoarbete

Alla
har
uttalat
sig för värdet
av den ideella
sektorn.

likt pågår diskussioner och funderingar bland
duktiga och seriösa folkhälsokunniga personer
i olika kommuner huruvida bedömningarna av
jämförelserna speglar verkligheten. På samma
sätt som andra kommuner kan ifrågasätta Bot
kyrka som Årets folkhälsokommun och fundera
över vad som fattades i deras presentationer av
sitt folkhälsoarbete.
Fokus på folkhälsa
Allt samverkar nu till att ”lyfta folkhälsan” i
landets kommuner: politikerprojektet Folkhälsa
är politik, Årets folkhälsokommun 2009 och
Öppna jämförelser folkhälsa. När vi beslutat att
utlysa tävlingen Årets folkhälsokommun även
år 2010 gör vi det för att vi vet att det gör nytta.
Eller för att citera Elisabeth Skoog i Botkyrka:
”Vi diskuterade om vi bara skulle använda oss
av kriterierna och inte skicka in ansökan. Jag
kan tänka mig att andra kommuner bara använt
kriterierna lokalt. Initiativet bidrog med andra
ord till att lyfta upp folkhälsofrågan även inom
kommunen liksom att alla medarbetare, som
bidrar till folkhälsan, uppmärksammas för sitt
arbete.”
Kriterierna kan alltså användas som ett verk
tyg för det interna arbetet. Det är ett resultat
som är mycket viktigare än att Botkyrka fick
både en glasskulptur och ett diplom som Årets
folkhälsokommun 2009.
Janne Linde
Ordförande för Svensk förening för
folkhälsoarbete
jan.linde@sfff.org
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Hälsofrämjande förhållningssätt ger mer till patienterna
Nätverket Hälsa och Demokrati
(NHD) för förtroendevalda i alla
partier samt Nätverket Uppdrag Hälsa (NUH) för tjänstemän bjöd tillsammans med
Nätverket för Hälsofrämjande
Sjukhus in till dialog på temat:
Varför är det så svårt att få
till ett hälsofrämjande förhållningssätt i vården?
Platsen var Sveriges kommuner och
landstings lokaler i centrala Stock
holm. Dagen samlade ett femtiotal
politiker, tjänstemän och medarbetare
med vårdanknytning från olika de
lar av landet. SFFF var inbjudna att
delta.
Inledningsvis visades tre filmer som
mycket tydligt illustrerade situationer
där ett hälsofrämjande förhållnings
sätt saknats i bemötande och behand
ling.
• Mamman som får bannor på BVC
för att hon röker och inte vill vacci
nera sitt barn – och som konsekvens
blir arg och går.
• Hustrun till mannen som fått stro
ke och krasst konstaterar att visst är
den medicinska behandling fantastisk,
men ingen har frågat mig som anhörig
hur jag mår, eller om jag behöver stöd.
• Den psykiskt sjuka som från att
ha varit ett objekt för vården, plötsligt
blir subjekt när vården orkar och vå
gar ställa frågan: Vilken hjälp vill du
ha? och organiserar sig därefter.
Dagen fortsatte med både intres

Gunnar Åberg.

Fr. v. Nina Fållbäck Svensson – FHI, Ingvor
Bjugård – SKL, Anders Almgren – Region
Västerbotten och Margareta Kristensson
– HFS i diskussionstagen.

santa inspel bl.a. hälsoekonomi och
konkreta exempel och intensiva dis
kussioner med frustration över att ut
vecklingen går alltför långsamt.
Slutsatserna då? Ja, lite tråkigt
tvingades vi konstatera att det inte
finns några ”quick fixes”. Det handlar
om att visa på nyttan, ta fram goda
exempel, skapa ekonomiska incita
ment och ta fram journalsystem som
stödjer hälsofrämjande insatser.
En stor utmaning för både politiker
och ledare inom hälso- och sjukvård
är att kommunicera visioner och mål
bilder så att de blir tydliga på alla ni
våer i organisationen. Alla måste veta
vad ett ”hälsofrämjande förhållnings
sätt” eller ”patienten i fokus” konkret
innebär. Först då blir det kraft bakom
orden.
Det handlar också om att, när vår
den planeras, skifta mind set från
budgeten i fokus till patienten i fokus.
För mer info se www.natverken.se


Mångårig medarbetare avtackad

■ Gunnar Åberg, sedan många år
medlem i SFFF:s styrelse, avtackades i Almedalen. Gunnars insats
för föreningen kan inte överskattas.
Alltid lika glad och engagerad är det
Gunnar som många gånger varit den
samlande kraften i styrelsens arbete.
Oförtröttlig i sitt engagemang för
barns hälsa och rättigheter. Att fylla
luckan efter dig blir inte lätt. Vi önskar
dig nya äventyr på böljan den blå.
Tack Gunnar! /Styrelsen

Nobelpris i folkhälsa!
■ Tidskriften New Scientist har låtit

tio framstående forskare lämna förslag på hur Nobelpriset skulle kunna
förändras för att vara mer i takt
med dagens forskning. Att instifta
ett Nobelpris i Folkhälsa var ett av
förslagen, Nobelpris i Global miljö
ett annat. Miljö och hälsa går ju som
bekant hand i hand. Jackpot om
detta genomförs tycker Folkhälsomagasinet. /ML

/Magnus Liljegren

Hallå Carin Östling,
länssamordnare ANTD förebyggande arbete,
Södermanlands län

Vad har du på ditt skrivbord?
Just nu sitter jag med verksamhetsplaneringen inför 2010. Under
2010 kommer jag att lyfta narkotikafrågan då den inte varit lika prioriterad som alkohol och tobak. Under våren kommer Södermanland att som pilotlän ingå i en nationell langningskampanj. Parallellt

spånar jag och några andra grannlän på
det nya Skol-uppdraget. Vi kommer
att samarbeta över länsgränserna
och ta ett nytt, gemensamt grepp
med att försöka intensifiera och vidareutveckla det arbete som påbörjats
och att sprida kunskaper om effektiva
förebyggande metoder till skolan.
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Välfärdsstaten

ett vi och dom-samhälle?
Vad blir konsekvenserna av ett
homogeniserat samhälle? Ett
20-tal forskare i Landskrona
studerar välfärdsstatens utveckling.
Vilka blir konsekvenserna för ett
samhälle om invånarna aldrig möter
de främmande, ”de andra”, i sitt var
dagliga liv? Om man i affären eller på
promenaden med hunden bara möter
de som är som man själv, bara svensk
födda eller bara utlandsfödda?
I Landskrona finns dessa tendenser,
hela stadsdelar håller på att homoge
niseras och bli etniskt enkelspåriga.
I ett unikt forskningsprojekt stude
rar ett tjugotal historiker, sociologer,
polisvetare och forskare inom socialt
arbete från Växjö universitet välfärds
statens utveckling såsom den tar ge
stalt i Landskrona. Sammanlagt hand
lar det om drygt ett dussin delprojekt
som rapporteras efter hand med bör
jan i slutet av år 2009.
Avgörande faktorer
Forskningsledare är Tapio Salonen,
professor i socialt arbete vid Växjö
universitet. Hans eget bidrag till
Landskronaprojektet gäller vilka fak
torer som är avgörande för om en
individ lyckas etablera sig i samhäl
let - eller ej. Institutionen för bostads
forskning vid Uppsala universitet och
deras forskningsregister ger detalje
rad information om de sammanlagt
68 000 som bott i Landskrona 19902006. I registret finns information om
ett tjugotal faktorer som kan påverka
den sociala och ekonomiska etable
ringen i samhället.
Arbetet är inte avslutat men preli
minärt kan vi se att det finns ett starkt
inslag av bostadssegregering och en
accelererande utveckling mot ett vi
och dom-samhälle, säger Tapio Salo
nen. Lite förenklat kan man säga att
4

Landskrona ligger i framkanten av
utvecklingen genom att man gått från
ett industriellt tillverkningssamhälle
till ett mångkulturellt tjänstesamhälle.
Många kommuner i landet kommer
att möta en liknande utveckling. Det
som händer inom fordonsindustrin är
bara ett exempel och har sina likheter
med vad som drabbade Landskrona
efter varvskrisen, säger Tapio Salo
nen.
Samhällsplanering för
folkhälsa
Länsstyrelsen i Malmö följer forsk
ningsprojektet i Landskrona med ex
tra stort intresse. Man har som första
länsstyrelse i landet inrättat en tjänst
för att följa och utveckla folkhälsoar
betet.
Mattias Larsson är sedan 2007 stra
teg i social hållbarhet och folkhälsa:
– I regeringens instruktion till läns
myndigheterna står att man särskilt
ska beakta bland annat folkhälsomå
len i samhällsplaneringen. Det är en
av orsakerna till att vi är särskilt in
tresserade av till exempel bostadsför
sörjningsfrågan och hur man planerar
för en socialt hållbar utveckling.
Mattias Larsson och Länsstyrelsen
ser som sitt ansvar att föra resultaten
vidare:
– Forskningsinsatser av den här
omfattningen är kostsamma och där
för är det viktigt att vi medverkar

för att ge resultaten så stor spridning
som möjligt. Vi måste också få en
överblick över kunskapsläget för att
kunna agera i enlighet med våra in
struktioner för folkhälsoarbetet, säger
Mattias Larsson.
Landskrona har liksom stadsdelar i
till exempel Malmö och Göteborg en
stor andel utlandsfödda och flera av
projekten studerar hur kulturer och
berättelser om staden växer fram.
Utvecklingen riskerar att skapa mot
sättningar som kan bli explosiva om
de inte stävjas. Flera av projekten
berör också polisens arbete, hur upp
fattningar om polisen byggs upp och
vad som görs för att förebygga brott.
Några forskare studerar hur välfärds
staten arbetar konkret med stödjande
åtgärder och hur en snarast globalt
förankrad befolkning klarar att möta
den svenska välfärdsstatens villkor
och förväntningar.
Ytterligare en anledning till att fors
kargruppen från Växjö valt Lands
krona för sina respektive studier är
att utvecklingen i Landskrona fått
stora politiska konsekvenser. Sverigedemokraterna har fått ett unikt stort
genomslag i lokalpolitiken och medieforskare ska undersöka lokala medi
ers betydelse för genomslaget. Vem
sätter agendan, vilka historier och
vilka beskrivningar av verkligheten
har fått störst genklang?


Christer Blomgren, frilansjournalist
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TEMA: TÄVLA I FOLKHÄLSA

Den 24 september 2009 blev historisk. Denna dag delades för första
gången SFFF:s pris ”Årets Folkhälsokommun” ut. Vinnare blev
Botkyrka kommun och priset delades ut inför ett samlat fullmäktige.

GRATTIS, BOTKYRKA!
Först att vinna föreningens
pris "Årets folkhälsokommun"
SFFF:s vice ordförande Magnus Lil
jegren fanns på plats i Botkyrka och
prisade såväl Botkyrkas politiker för
framsynta beslut som dess tjänstemän
för dedikerat folkhälsoarbete.
– Förhoppningsvis sporrar detta
andra kommuner att höja kvaliteten i
sitt folkhälsoarbete, fortsatte Magnus,
och bjöd in Botkyrka till ett gemen
samt seminarium under Almedals
veckan 2010.
Ebba Jansson, ordförande i Botkyr
kas folkhälsokommitté tog emot di
plom och ”Den Gyllene moroten”, en
glasskulptur framtagen av Visbykonst
nären/glasblåsaren Christer Mattson.

Ebba Jansson får diplom av Magnus
Liljegren
"Den gyllene moroten" får sin plats i Botkyrkas kommunalhus.

Så här ser frågorna ut som kommunerna som
deltog i tävlingen besvarade. Kanske något att
fundera över inför nästa år?
• Är arbetet knutet till kommunstyrelsen?
• Bygger arbetet på kartläggning och analys?
• Har fullmäktige beslutat om mål som anknyter
till nationella målområden?
• Syftar arbetet till en mera jämställd hälsa?
• Arbetar ni med den onödiga ohälsan bland
funktionsnedsatta?
• Är kommunens ledningsgrupp aktiv i arbetet?
• Har ni välfärdsbokslut och gör ni hälsokonsekvens
bedömningar?
• Har ni en organisation för folkhälsoarbetet t ex
Folkhälsoråd?
• Är det strategiska folkhälsoarbetet en del av
nämndernas ordinarie arbete?

• Finns folkhälsoarbetet med i verksamhetsplan,
budget, verksamhetsberättelse och bokslut?
• Ses folkhälsoarbete som en tillväxtfråga?
• Har ni en utbildad folkhälsomedarbetare knuten till
kommunledningen?
• Följer nämnder och styrelser upp sina folkhälsoinsatser?
• Görs en politisk uppföljning?
• Arbetar ni brett både mot individer, grupper och för
stödjande miljöer?
• Är civilsamhällets organisationer och näringslivet
involverat i arbetet?
• Samverkar ni med någon högskola eller universitet?
• Är politikerna utbildade kring folkhälsa?
• Når ni på en rimlig nivå upp till samhällets mål att
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor för hela befolkningen?
▶
5
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TEMA: TÄVLA I FOLKHÄLSA

Så här tycker de
1. Vad tycker ni om initiativet ”Årets Folkhälsokommun”?
ES Det är ett bra initiativ på många
olika sätt. Framförallt är det bra
att folkhälsofrågan lyfts upp som
en viktig aspekt i en hållbar utveck
ling av vårt samhälle, det vill säga
att folkhälsan även har samband
med tillväxten i en region/kommun.
Oavsett om man söker eller ej, så kan
man ”analysera” sin egen organisa
tions folkhälsoarbete utifrån kriteri
erna. Bara det kan hjälpa en vidare i
arbetet.
SC Ett bra initiativ som ger möjlig
het för kommunerna att reflektera
över sina folkhälsoinsatser.
EB Om syftet var att skapa intresse
för kommunalt folkhälsoarbete har
jag svårt att se att initiativet fick
något större genomslag. För att få en
tävling av detta slag att fungera bör
det finnas överenskomna mätbara,
jämförbara indikatorer som helst
också ska vara evidensbaserade i
förhållande till de resultat man vill
uppnå.

2. Är det viktigt att utse
”Årets Folkhälsokommun” och i så fall
varför?
ES Det är ju roligt i och med att
det blir fokus på frågan. Sen är det
ju ändå en bedömning som gjorts 
av dem som skickat ansökan. Det
finns nog mycket goda erfarenheter
och arbetssätt i många kommuners
folkhälsoarbete.
SC Ja, det sätter fokus på folkhälso
frågorna.
EB Nej. Det men det är viktigt är
att sprida kunskaper och inspiration
6

Här säger de tre finalisterna vad de
tycker om ”Årets folkhälsokommun”.

Elisabeth Skoog (ES)
Botkyrka

Susanne Carlsson (SC)
Borås

om strategiskt kommunalt folkhäl
soarbete. Beskriva hur kommunalt
folkhälsoarbete bedrivs och vilket
ansvar som åligger kommunala verk
samheter.

3. Var det värdefullt att
möta de andra nominerade vid seminariet
i Almedalen?
ES Ja, det var intressant att lyssna på
de andra och se likheter och olikhe
ter. Vid middagen på kvällen (väldigt
trevligt) fick vi chans att prata lite
mer om erfarenheter, möjligheter och
utmaningar i våra arbeten.
SC Ja, det var intressant att höra
hur de arbetar och vi kommer att ha
kontakt med varandra.
EB Ja, det är alltid värdefullt att
möta kollegor som arbetar inom
samma område.

4. Vad har nomineringen
betytt i er kommun?
ES Det har varit en hjälp att vi varit

Elisabeth Bengtsson (EB)
Helsingborg

många som arbetat fram ansökan för
i och med att man diskuterar kriteri
erna så kommer det mycket värdeful
la diskussioner om hur man egentli
gen har det och hur vi kan förbättra
vårt folkhälsoarbete än mer.
SC Ett stort medialt fokus under de
dagar när vi nominerades och när
priset delades ut. Både lokalradio,
lokal-TV och lokaltidningen inter
vjuade och gjorde inslag.
EB Ingenting.

5. Hur har nomineringen
uppmärksammats i er
region?
ES Det har uppmärksammats inom
– kommunens egna kanaler: notiser
på intranätet och webben, notiser
i personaltidningen samt tidningen
som riktar sig till medborgarna
– vi har gjort en folder som beskri
ver folkhälsoarbetet där ingången är
just Årets folkhälsokommun www.
botkyrka.se
SC: Många lyckönskningar från de
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3finalisterna
andra kommunerna och från Folk
hälsokommitténs kansli.
EB Har inte uppmärksammats alls

6. Har ni kunnat använda den kunskapen?
ES Se svaren på fråga 1 och 4
SC Det var bra och vi fick fundera
över vad som var bra och dåligt i vårt
eget folkhälsoarbete.
EB Som medlem i WHO Healthy
Cities nätverk görs detta årligen och
har gjorts de senaste fem åren.

7. Hur ska SFFF ta tillvara era erfarenheter?
ES Jag skulle gärna se att ansökning
arna låg ute på sfff:s hemsida så att
man också kan få ett erfarenhetsut
byte och kontakt med andra kommu
ner och hur de arbetar.
SC Kanske en artikelserie och lyfta
fram goda exempel...
Varför inte bjuda in de deltagande
kommunerna till en dag med erfaren
hetsutbyte?
EB SFFF får gärna använda våra
erfarenheter och sprida de rapporter,

dokument och arbeten vi producerar.

8. Ser ni några sätt
att utveckla konceptet
”Årets Folkhälsokommun”?
ES Kanske skulle man kunna an
ordna ett ytterligare seminarium vid
senare tillfälle och då fokusera på
just erfarenhetsutbyte .
Det skulle vara värdefullt att få se
bedömningen (särskilt poängen) för
att se vad andra upplever som våra
svagheter och styrkor ibland är det
lätt att bli hemmablind.
SC Kommer inte på något så här i
hastigheten.
EB Se fråga 1

9. Finns något ni skulle
vilja förändra?
ES Vi upplevde det som att flera
frågor berörde samma områden  men
det beror ju helt på hur man har or
ganiserat arbetet inom sin kommun.
SC Formuläret måste ge utrymme för
mer än 200 tecken per fråga!
EB Se fråga 1.

10. Ärligt talat, vad
tycker ni om priset
”Den gyllene moroten”?
ES Det var kul att det var en lokal
konstnär som har gjort den, särskilt
bra att det var med återvunnet glas.
Att det var just en "morot" kan ju
vara dubbeltydigt. Vi valde att tolka
det som en morot (motivation) för
fortsatt arbete. Vi har arbetat ganska
mycket för att få bort stämpeln av
folkhälsa som morötter och ut och
spring.
SC En kul grej, men varför just en
morot? Vi som arbetar strategiskt
med folkhälsofrågor får ju ständigt
arbeta mot myten om att vi håller på
med hälsoinformation.
EB Ingen kommentar.

Var kommer pristagaren
att placera moroten?
I kommunhuset finns en glasmonter
vid receptionen där kommer den att
pryda sin plats och är synlig för alla
besökarna.
7
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Öppna jämförelser folkhälsa
Effektivare folkhälsoarbete genom öppna jämförelser? Syftet är att öka insyn och öppenhet om vad
kommuner och landsting åstadkommer samt att
stimulera till förbättringsarbete.
Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har tillsammans med Social
styrelsen och Folkhälsoinstitutet för
första gången presenterat Öppna jäm
förelser folkhälsa. Rapporten innehål
ler 21 olika indikatorer. Jämförelserna
görs på kommunnivå, där så är möj
ligt, och på landstingsnivå. Jämfö
relser görs också mellan könen samt
mellan personer med lång respektive
kort utbildning.
Resultatinriktade jämförelser
Folkhälsan i Sverige är mycket god
sett ur ett internationellt perspektiv
men kommuner och landsting har
möjligheter att förbättra den. Öppna
jämförelser kan vara ett verktyg i den
processen. Syftet med öppna jäm
förelser är att öka insyn och öppen
het om vad kommuner och landsting
åstadkommer samt att stimulera till
förbättringsarbete. Arbetet är inrik
tat på att visa resultat. Indikatorerna
beskrivs i termer av bakgrund, före
komst och vilken inverkan de kan ha
på folkhälsan. Likaså beskrivs i vilken
mån kommuner och landsting kan på
verka de olika indikatorerna.

Kriterierna har varit att
indikatorn:
• omfattar ett vanligt förekommande
folkhälsoproblem.
• kan åtgärdas med folkhälsoinsatser.
• kan åtgärdas av kommun/landsting/region.
• är reliabel/tillförlitlig (liten slumpvariation).
• är rimligt accepterad/vedertagen.
• kan följas över tid.
• kan mätas i minst 50 kommuner.
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• med sitt mätvärde också är
begriplig och går att tolka på ett
entydigt sätt.

En första utmaning gällde möjligheten
att redovisa data från jämlikhetssyn
punkt vilket data tyvärr inte medgav
för alla indikatorer. Vi har samarbetat
med erkända forskare inom området
och gemensamt kommit fram till en
indelning av data efter utbildnings
nivå, lång respektive kort utbildning.
En andra utmaning var att redovisa
så många indikatorer som möjligt på
kommunnivå. Enkätdata på kom
munnivå är baserade på fyra olika
befolkningsenkäter: Hälsa på lika villkor 2006–2008, Liv & hälsa 2008,
Folkhälsa i Skåne 2008 samt Hälsoenkät Stockholms län 2006. Även de
lar av Socialstyrelsens registerstatistik
redovisas på kommunnivå.

De 21 indikatorerna i rapporten
är uppdelade på levnadsvillkor,
levnadsvanor samt hälsoeffekter.
Levnadsvillkor
• Socialt deltagande
• Socialt stöd – tillit till andra
• Trygg miljö
• Behörighet till gymnasieskolan

Levnadsvanor
• Fysisk aktivitet
• Matvanor – frukt och grönt
• Rökvanor
• Rökande blivande mammor
• Riskabla alkoholvanor

Hälsoeffekter
• Självskattat allmänt hälsotillstånd
• Psykiskt välbefinnande

• Medellivslängd
• Hälsopolitiskt åtgärdbar
dödlighet
• Hjärtinfarkt
• Lungcancer
• Skador bland barn 0-6 år
• Fallskador bland personer 65 år
och äldre
• Tonårsaborter
• Klamydia 15–29 år
• Fetma
• Tandhälsa

Data presenteras i kartform för kom
munjämförelser och som diagram för
landstingsjämförelser. Jämförelsedata
totalt på kommun- och landstingsni
vå redovisas i tabellform. Rapporten
innehåller också bakgrundsfaktorer
som är viktiga för analysen av resul
taten, eftersom de speglar förutsätt
ningar för en god folkhälsa. 

Beställ Öppna jämförelser folkhälsa på tfn 020-31 32 30 eller
ladda ned som pdf-fil från
www.skl.se/publikationer,
www.socialstyrelsen.se/publikationer, www.fhi.se/publikationer.
Indikatorerna publiceras på
www.webor.se och
www.kommundatabas.se
Dessa webbplatser kan användas
för att göra egna analyser.
Indikatorbeskrivning kan laddas
ner från www.skl.se .
Karin Berensson, projektledare
Öppna jämförelser folkhälsa, SKL
karin.berensson@skl.se
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Konferens
i Umeå ställer
brännande fråga
Sällan har en konferens bjudit på ett
så tydligt och väl genomfört program
med ett lika klart som tydligt syfte –
nämligen att informera om det viktiga
sambandet mellan kultur och livs
kvalitet. Till konferensen Kultur för
livet II i Umeå 23-24 september reste
deltagare från hela Norden och bjöds
på ett väl sammansatt program. Före

Bildsvep från
Umeåkonferensen

läsningar varvades med kulturinslag.
Forskning kring sambandet mellan
Kultur och Hälsa presenterades. Vi
fick också axplock av goda exempel
från verksamheter i de nordiska län
derna.
Ett nytänkande var att använda
kultur som verktyget som föresprå
kas i Kultur och Hälsa- sammanhang.
I Umeå valdes konstformen teater.
Korparna Hugin (logik) och Munin
(minne) fungerande som den sam
manhållande, sammanfattande och
förklarande länken under hela konfe
rensen.
Konferensen avslutades med att
korparna ställde en viktig fråga för
den fortsatta utvecklingen av temat
Kultur och Hälsa: ”Vem ska tända
den brinnande lågan i dem som inte
är här i Umeå under dessa dagar?”
En utmanande fråga som deltagar
na fick ta med sig och som förmodli
gen bara går att besvara genom att vi
alla går från ord till handling.
Kultur ger Hälsa!

Carl-Jan Granqvist talade om matkultur.

Hallå Nina Bergman...
utredare på FHI och internationell
samordnare SLL

Vad har du på ditt skrivbord?
Jag jobbar med EU:s Hälsoprogram och det blir en
del nyheter inför nästa
års utlysning. EU-kommissionen kommer att
minska utrymmet för
projekt och utöka direkt
upphandling för att mera



/Agneta Lund



Ann-Christin Johansson

precist kunna beställa insatser som är prioriterade av medlemsländerna. Upphandlingar
av den här typen är öppna för alla och betalas
till 100 % av EU-kommissionen. Under
hösten har man gått ut med uppdraget att
göra en heltäckande rapport om ungdomars
hälsa i EU.
I övrigt förbereder jag just nu ordförandeskapskonferensen Healthy Ageing som ska
summera hur långt det gemensamma arbetet
för äldres hälsa inom EU har kommit och se
vilka steg som borde komma härefter. Äldres

Foton: Eleanor Bodel

Föreläsningar och rapport finns på
www.umea.se/nordisksamverkan

hälsa är ett prioriterat ämne och vi har bjudit
in representanter från EU-kommissionen som
representerar hälsa, forskning, utbildning och
sociala frågor.
Inom landstinget i Stockholm följer vi noga
initiativen EU för patienten och läkemedelsfrågorna med flera för att vara väl förberedda
då dessa omsätts i vår verklighet. Vi tar också
hand om förfrågningar om att delta i projekt
från andra länder och regioner. Kunskapsutbyte och samverkan regioner emellan inom
EU kan ge mycket tillbaka.
9
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Jämlikhet i hälsa och hållbar
utveckling – går det ihop?
IUHPE:s världskonferenser i
Health Promotion brukar fungera som ”agenda setters” och
avspeglar högaktuella folkhälsofrågor som har betydelse för
folkhälsoarbetet en tid framöver.
IUHPE:s tjugonde världskonferens
i Health Promotion hålls den 10-15
juni 2010 i Genève och kommer att
fokusera på hur man kan bygga broar
mellan hälsopromotion och hållbar
utveckling. Problemet med att för
bättra jämlikheten i hälsa i en globali
serad och urbaniserad värld och sam
tidigt verka för en hållbar utveckling
kommer också att diskuteras.
Konferensen har tre huvudteman:
• Sustainable environment and health:
What are the inter-linkages between
urbanization, environmental degrada
tion, environmental justice and health
development?
• Equitable and sustainable health
development: Can equity and sustai
nable development be achieved th
rough health promotion action on so
cietal determinants?
• Participatory governance: What local
and global partnerships do we need to
strengthen health and sustainable de
velopment?
Vad är IUHPE?
IUHPE (International Union for
Health Promotion and Education) är
en global frivillig organisation bestå
ende av både enskilda medlemmar
och organisationer. Uppdraget är att:
• påverka hälsa och levnadsförhållan
den.
• minska ojämlikhet i hälsa som orsa
kas av sociala, politiska, ekonomiska
och miljömässiga determinanter.
IUHPE verkar framför allt opinions
10

Ursel Broesskamp tillsammans med SFFF:s styrelseledamot Anna Balkfors.

bildande och för att utveckla veten
skapen kring hälsopromotion. Orga
nisationen ger ut tidsskriften Global
Health Promotion (en SAGE publika
tion), är remissinstans till bland annat
EU, arrangerar konferenser och driver
utvecklingsprojekt. Just nu pågår flera
utvecklingsprojekt som syftar till att
föra ut och öka kunskap om hälso
främjande arbete på olika nivåer.
Organisationen finns representerad
i alla världsdelar och har åtta region
kontor där Europa utgör ett och där
SFFF deltar i arbetet. En fråga som
föreningen driver är att utveckla CPD
(Continued
Professional Develop
ment), ett kompetensutvecklingspro
gram för folkhälsoarbetare i Europa.
Tanken är att använda IUHPE:s glo
bala nätverk och det pedagogiska upp
lägget som CPD erbjuder i ett kompe
tensutvecklingsprogram för praktiker
som inkluderar både universitetsstu

dier, erfarenhetsutbyte mellan länder
och förbättring av den egna praktiska
verksamheten.
Ny president för IUHPE, Europa.
Dr PH Ursel Broesskamp-Stone från
Schweiz tillträdde i juni som ny pre
sident för regionkommittén i Europa.
Hon är också vice ordförande i styr
gruppen för Världskonferensen i Ge
nève 2010 samt författare till boken:
Assessing Networks For Health Promotion (2005).
På IUHPE:s hemsida www.iuhpe.
org pågår en del intressanta diskus
sioner. En rör frågan om Social Mar
keting och Health Promotion passar
ihop. Man diskuterar också vad som
menas med sociala bestämningsfak
torer för hälsa samt vem som får till
gång till Health Promotion Sponsor
ship och varför.

/Anna Balkfors
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SFFF vässade formen i

Almedalen
För fjärde året i rad medverkade SFFF under politikerveckan i Almedalen. Årets Almedalsvecka var den största
någonsin med över tusen
seminarier. Bra då att vi hade
vässat formen och bjöd på
det kanske bredaste programmet hittills, sedvanliga
seminarier blandades med
Allians för Hälsa, Nattbio och
Årets Folkhälsokommun!
Av Magnus Liljegren

Våra seminarier
samlade intresserad
publik
• Ung och deppig – en
svensk gåta
Det finns två perspektiv på varför
barn och unga inte mår bra. Det ena
perspektivet ges av forskare och det
andra av ungdomarna själva. Enligt
sjukvården har barn i Sverige aldrig
haft det bättre. Sedan 1700-talet har
spädbarnsdödligheten minskat från
28,5 procent till dagens 3 promille.
Men när barnen själva tillfrågas tyd
liggörs en annan bild och många barn
berättar att de har ont i magen, sömn
problem, ångest och oro.

Om detta fördes en diskussion
mellan Frank Lindbladh, läkare och
forskare på institutionen för neuro
vetenskap på Uppsala universitet, och
Maria Carling, författare och journa
list på Svenska dagbladet.
Seminariet blev en härlig start för
oss då det var helt fullt (vi fick låna
stolar från andra salar) och räknade
in drygt 60 åhörare.
• Varför så tyst om
ungdomars hälsa
Många unga mår dåligt. Men var
för pratar vi så lite om ungdomars
hälsa? Och vad är viktigt för ung
domarna själva? Hur ska de bära
sig åt för att bli tagna på allvar?
Företrädare för de politiska ungdoms
förbunden, Rädda Barnens ungdoms
förbund och jagvillhabostad.nu debat
terade med SFFF:s egen Gunnar Åberg,
Ylva Martens från Barnen i P1 och
Inger Ashing från Ungdomsstyrelsen.
Seminariet om ungdomar och hälsa
blev mycket intressant och spännande
och tog bland annat upp frågor som
– att hälsoutvecklingen bland unga är
sämre än bland andra grupper
– att ohälsa kan bero på ökad ung
domsarbetslöshet och brist på bostäder
– att det är viktigt att lyssna till bar
nens/ungdomarnas röster, att prata
med och inte om dem. ▶
11
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▶ Seminariet visade att vi fortfarande
har mycket kvar att bevisa när det gäl
ler Barnkonventionens genomförande.
• Debatt! Är vårdval ett
hälsoval?
Allians för hälsa bjöd in till debatt
om Vårdval, Almedalens hetaste fråga
2009. Medverkade gjorde Ylva Jo
hansson, (S), Tobias D Nilsson (KD),
Ola Johansson PRO och självfallet
företrädare för Allians för hälsa med
SFFF:s ordförande Jan Linde i spet
sen. Jan inledde med att lansera idén
om levnadsvaneavtal mellan patient
och primärvård. Seminariet var myck
et välbesökt och vi var nöjda med att
ha satt fokus på folkhälsofrågorna (el
ler bristen på) i vårdvalsreformen.
• Regionala aspekter
på vårdval
Ytterligare ett arrangemang av Allians
för hälsa. Representanter från Stock
holms läns landsting Catharina Bark
man, Region Skåne Carina Nordqvist
Falk och Västra Götalandsregionen
Hans Jonsson belyste hur regioner/
landsting planerar för och inför vård
val och vilka konsekvenser detta
medför i folkhälsoarbetet. Nätverket
Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer medverkade. Bra debatt
och erfarenhetsutbyte.

Fr.v. Moderator Mattias Lundberg, Inger Frisk Vårdförbundet, Tobis D Nilsson (kd) Socialepar
det, Ola Johansson PRO, Margareta Kristensson Nätverker HFS, Jan Linde SFFF, Ylva Johans

Vi bjöd också
på nattbio
Vi ville i år testa något nytt. Almedalsprogrammet är stentufft, men på
kvällarna finns inte mycket att göra
och vi ville utmana krogarna om Al
medalsbesökarna. Valet föll på natt
bio, kultur är hälsa som ni vet kära
läsare. Biostaden Borgen hyrdes och
tillsammans med Våra Gårdar visade
vi den norska kultfilmen ”Heftig o be
geistred” om en manskör i norra Nor
ge och deras äventyr i norra Ryssland
när de sjunger ”Till Österland vill jag
fara” i rykande snöstorm och med is
tappar i näshåret!
Arrangemanget flöt bra och gav
mersmak, vi provar nästa år igen.
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Hanna Lind från Botkyrka.

Allians för hälsa
Till årets Almedalsvecka hade SFFF ingått
ett samarbete kallat Allians för hälsa tillsammans med Vårdförbundet, Sjukgymnastförbundet och Nätverket Hälsofrämjande Sjukhus och Vårdorganisationer.

Syftet var att tillsammans sätta fokus på
folkhälsofrågorna under Almedalsveckan.
Ett par seminarier under gemensamt
namn och logga och ett särtryck med
folkhälsoaktiviteter ur Almedalsprogrammet blev resultatet. Vi bygger vidare på
Allians för hälsa till 2010!
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Botkyrka blev Årets
Folkhälsokommun

tementet, Anna Herrting Sjukgymnastförbunson (s) Socialutskottet.

Den stora händelsen för SFFF under
Almedalsveckan var prisutdelningen
till Årets Folkhälsokommun. Täv
lingen utlystes i våras, femton kom
muner ansökte och tre nominerades
som kandidater till priset: Borås,
Botkyrka och Helsingborg. Alla tre
fanns på plats, representerade av po
litiker och tjänstemän. Alla tre höll
också lysande föredragningar om det
egna folkhälsoarbetet inför intresse
rade åhörare och jury.
SFFF:s engagemang i Almedalen
2009 avslutades med prisutdelning
av ”Den gyllene moroten” på Don
ners plats i centrala Visby. Närva
rande var bl.a. socialutskottets ord

förande Kenneth Johansson. Det
blev Botkyrka kommun som drog
det längsta strået och som fick ta
emot priset av SFFFs ordförande Jan
Linde.
Den gyllene moroten kommer från
Visby Glasblåseri som glasblåsaren
Christer Mattsson startade 1996. Visby
Glasblåseri använder återvunnet glas i
sin tillverkning och råvaran tas direkt från
närmiljön (krogar i Visby) för att minimera
utsläpp och transportkostnader. Elförsörjningen baseras på vattenkraft och
konferenslokalerna belägna i byggnaden
en trappa upp tar till vara på spillvärmen.
www.visbyglasblaseri.se

Jan Linde överlämnar priset ”Den gyllene moroten till Botkyrkas Tuva Lund.

SFFFs Gunnar Åberg håller tal efter att ha
avtackats av styrelsen.

Utvärdering av Almedalen 2009
Styrelsens egen utvärdering är att årets insats var en ambitionshöj
ning och ett steg framåt. Betyget blir BRA men självklart kunde
mycket gjorts bättre. Som vanligt handlar det om förberedelser och
att börja planeringen tidigt. Inför 2010 funderar vi på att fokusera
på ett tydligt tema och att bygga vidare på de koncept vi skapat
2009:
1. Årets folkhälsokommun
2. Allians för hälsa 2010
3. Nattbio
4. Seminarier i högskolan

13
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Folkhälsa är politik
På ett nordiskt folkhälsomöte i Odense i början av 2000 talet föddes idén om att
utbilda kommun- och landstingspolitiker kring folkhälsa som politikområde. Vår
förening och Statens Folkhälsoinstitut låg bakom initiativet.
Under mandatperioden 2002-06 har
föreningen genomfört 26 kurser med
två pedagogiska upplägg. Det ena
handlade om att introducera den av
riksdagen beslutade nya folkhälsopo
litiken. Det andra pedagogiska upp
lägget riktade sig till kommunbaserad
verksamhet.

till lunch. I höst kommer vi ha gjort
ca 30 sådana kurser sedan senhösten
2007. De flesta län har varit invol
verade denna period, några var bara
med under föregående mandatperiod
men sammanlagt har alla län genom
fört kurser. FHI har svarat för inter
nat och medverkandekostnader och
SKL för utbildningsmate
rialet. Både FHI och SKL
har medverkat på kurserna
tillsammans med lands
tings/regionanställda folk
hälsostrateger.
• Kommunala idédagar om
folkhälsa: Ett stort antal

kommuner har genomfört
egna utbildningsdagar hu
vudsakligen under en hel
dag för att nå större grup
per i den egna kommunen.
En riktad satsning till kom
muner i Region Skåne på
går.
• Folkhälsa är politik

Inför den nu aktuella mandatpe
rioden 2006-10 gick Sveriges Kom
muner och Landsting in aktivt i ar
betet. Tillsammans har vi producerat
utbildningsmaterialet Folkhälsa är politik, som är spritt i närmare 5 000 ex,
de flesta direkt till berörda politiker.
Målgruppen är i första hand ledande
kommun- och landstingspolitiker:
kommunstyrelsepolitiker och politiker
som sitter som ordförande eller vice
ordföranden i nämnder och styrelser.
Projektet har inneburit tre typer av in
satser.
• Internatkurs:

Grundkonceptet är en internatkurs på
till exempel folkhögskola från lunch
14

Böcker har levererats i ett
stort antal till enskilda po
litiker och folkhälsomedarbetare runt
om i landet. Många till våra medlem
mar. Ungefär 2 000 böcker har levere
rats den vägen. Dessutom har boken
sänts till alla ordförande i kommun
styrelse- och landsting/regioner i lan
det. Kommuners folkhälsotjänstemän
har också fått boken på posten. Ca
600 böcker har lämnats ut i samband
med internatkurser och att stort antal
har nått sina läsare på kommunala
fortbildningsdagar i kommuner.
Vad händer nu?
2010 är valår och då räknar vi med
att den rena utbildningsverksamheten
kommer att minska. Det finns inte
heller planer på några riktade insatser

från FHI eller SKL. Föreningen kom
mer att fortsätta att samverka med
kommuner, landsting och regioner
som vill fortbilda politiker. Särskilda
satsningen i Region Skåne kommer att
fortsätta och just nu drar föreningen
tillsammans med Västra Götalandsre
gionen igång en aktivitet kring Inves
tera i Folkhälsa som handlar om folk
hälsa som politikområde. Regionens
sex utmaningar kring folkhälsa har
arbetats fram under arbetet med en
ny folkhälsopolicy för regionen. Upp
lägget är att på dagen träffa kommun
politiker och på kvällen möta civil
samhällets organisationer och tala om
idéburen folkhälsa.
Fokus på tillväxt
Efter att ha varit med på alla kurser
denna mandatperiod och gjort ett tju
gotal kommunala utbildningar skulle
jag vilja att vi fick möjlighet att ge ut
Folkhälsa är politik i en ny variant för
en satsning under mandatperioden
2011-14. Jag vet vad jag skulle vilja
ändra på och utveckla; mer fokus på
tillväxt, folkhälsoekonomi och bety
delsen av ett strategiskt och systema
tiskt arbete.
Jag vill pröva modellen att utbilda
politiker på två specifika politikområ
den med stark anknytning: folkhälsa
och ekonomi. Där ingår insatser för
äldre för att minska negativa effekter
på kommunens ekonomi av en åld
rande befolkning.
Dessutom skulle det vara intressant
att se om det går att folkbilda fram ett
politikerintresse för de negativa effek
terna av den onödiga ohälsan bland
en och en halv miljon människor med
olika former av funktionsnedsättning.
Hur detta ska ske diskuterar jag med
FHI och Handisam (myndigheten
som arbetar med funktionshinderfrå
gor).
/Jan Linde
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Kommunerna tar täten
ens huvudroll i folkhälsoarbetet.
Införandet av olika vårdvalsmo
deller kommer sannolikt
också att innebära stora
utmaningar för implemen
teringen av den svenska
folkhälsopolitiken på regi
on/landstingsnivå.

Den nya folkhälsopolitiken
innebar ett radikalt grepp när
man fokuserade på strukturella förhållanden som
bestämningsfaktorer för
folkhälsa. Men har den lett
till att folkhälsofrågorna
tagits på allvar?
Den nya nationella folkhälsopoliti
ken, som riksdagen slog fast i april
2003, innebar i omvärldens ögon ett
genombrott på många sätt. Särskilt
prisades att man tog steget fullt ut och
fokuserade strukturella förhållanden
som viktiga bestämningsfaktorer för
folkhälsan. Detta uppfattades som
ett radikalt grepp och placerade Sve
rige bland de främsta länderna, som
tog folkhälsofrågorna på allvar som
en del av alla politikområden på alla
nivåer, inte bara som en del av Hälsooch sjukvården. Hur ser resultatet ut
efter drygt sex år?
FHI-flyttens betydelse
På nationell nivå innebar rimligen flyt
ten av Statens Folkhälsoinstitut från
Stockholm till Östersund att dess möj
ligheter att verka för att folkhälsofrå
gorna genomsyrar den nationella poli
tikens alla områden minskade ganska
radikalt. Många menar att det krävs
en fysisk närvaro i Stockholm för att
effektivt kunna interagera med reger
ingskansli och andra centrala statliga
myndigheter med säte i huvudstaden.
I samband med flytten lades också
institutets forskningsavdelning ned
som en egen tydlig del av organisatio
nen. Detta trots att folkhälsoinstitut
en i de flesta länder av Sveriges typ har
betydande forskningsavdelningar med
stark koppling till de främsta lärosä
tena i sina respektive länder. Detta be
döms som en nödvändig stödfunktion
till nationell policyformulering och
implementering.
På regional/landstingsnivå har det
under flera år funnits en ambition
i den nya folkhälsopolitiken att ut

göra en del av den regionala utveck
lingspolitiken. Detta utifrån insikten
att hälsokapitalet är lika viktigt som
finans-kapitalet för att främja en håll
bar utveckling. Regionala kunskaps
centra, ofta knutna till universitet och
högskolor i regionerna/landstingen
förväntades fungera som katalysato
rer i en sådan process, i samverkan
med kommuner, frivilligorganisatio
ner och företag.
Hälsokapital för
hållbar utveckling
Tanken att en investering av regio
nala/landstingsmedel i en annan sek
tor för att förebygga ohälsa, skulle ge
vinster i form av uteblivna kostnader
för sjukvården fanns inom räckhåll.
Men för detta krävdes ett tänkande
utöver den egna budgeten och utanför
de egna verksamhetsgränserna, som
tycks ha blivit för svårt för politiker
och regionernas/landstingens staber,
särskilt i kärvare ekonomiska tider.
Detta bland annat för att man nedrus
tat de kunskapsorganisationer, som
utgjorde en viktig, möjligen nödvän
dig, stödfunktion för detta perspektiv.
Fokus har istället flyttas till den
egna organisationen i form av en
hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
Detta är ett mycket viktigt område
att utveckla, men tyvärr verkar det ha
uppfattas som regionernas/landsting

Kommunala folkhälsostrateger utvecklar folkhälsoarbetet
På lokal/kommunal nivå ver
kar dock positionerna ha flyttas
fram. Det finns idag flera kom
muner som bygger sin verk
samhet på den helhetssyn som det
strukturellt baserade folkhälsoarbe
tet innebär. Det vill säga på insikten
att kommuninvånarnas hälsa är ett
utvecklingskapital som all kommu
nal verksamhet kan investera i och få
nytta av inom sin ”egen” sektor. Att
så är fallet visades av de många yt
terst kvalificerade nomineringarna till
”Årets folkhälsokommun” som SFFF
utlyste i början av detta år.
Vad är då orsaken till att det struk
turella konceptet för folkhälsoarbete
verkar ha slagit rot mest framgångs
rikt på kommunal nivå? En viktig
bidragande faktor kan ha varit de se
naste årens kraftiga utbyggnad av den
högskolebaserade utbildningen inom
folkhälsoområdet. Sådan finns idag
på mer än ett dussin av de svenska
universiteten och högskolorna. Detta
innebär att något hundratal folkhäl
sovetare utexamineras varje år, san
nolikt är landets kommuner deras
största arbetsmarknad.
Det behövs förvisso också kunska
per och verktyg för ett evidensbaserat
och kostnadseffektivt folkhälsoarbe
te. Kanske är det våra nya folkhälso
vetare och den kommunala politikens
mer pragmatiska villkor som gjort
att kommunerna lyckats flytta fram
positionerna där nya grepp lyser med
sin frånvaro på nationell och regional
nivå?
/P-O Östergren
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Putin
och folkhälsan
Hälsovård och
utbildning
måste radikalt
förbättras,
säger Putin i
sitt ”testamente” och sätter
målet högt för
2020.

I samband med presidentskiftet i Ryss
land höll Putin i februari 2008 sitt sto
ra avskedstal till det ryska stadsrådet.
Ett par dagar senare deltog han i en
4.5 timme lång tv-sänd presskonferens
där han kommenterade och utveckla
de detta sitt avskedstal, som kommit
att kallas ”Putins testamente”.
Putin framhåller här att låg produk
tivitet och låg medellivslängd är några
av Rysslands största problem!
Dessa problem skulle dock vara
övervunna år 2020 då Rysslands nä
ringsliv skulle vara tre till fyra gånger
effektivare, 60 procent av alla ryssar
skulle tillhöra medelklassen och medellivslängden i Ryssland, som nu är 65
år, skulle vara 75 år.
Men – för att nå dessa mål måste
hälsovård och utbildning radikalt för
bättras! Är detta ett önsketänkande
från den före detta presidentens sida?
Folkhälsoläget varierar inom
Ryska federation
Ryssland (Ryska federationen) har
omkring 144 miljoner invånare, lika
många som Frankrike och Tyskland
tillsammans. Området är 30 gånger
större än Frankrike och har, liksom
många länder inom nuvarande EU,
betydande variationer i folkhälsoläget.
Näringslivets effektivitet och pro
duktivitet avspeglas i befolkningens
allmänna välstånd med de konsekven
ser detta får för uppkomsten av vanli
gen socioekonomiskt betingade ohäl
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soklyftor. Trots en viss förbättring av
BNP per kapita har medellivslängden,
något paradoxalt, legat omkring 65 år
under senaste årtiondet.
Skillnaden mellan män och kvinnor
är anmärkningsvärd, medellivsläng
den för män är bara 59 år medan den
för kvinnor är 72 år. Denna skillnad
mellan könen beror till största delen
på en markant överdödlighet för män
framför allt i hjärt-kärlsjukdomar
och olycksfall, ofta alkoholrelatera
de. Denna överdödlighet drabbar till
största delen män i produktiv ålder,
20 till 65 år gamla.
Förändringar av BNP per kapita
och medellivslängd är vanligen sam
verkande och viktiga, om än något
grova mått, på ett lands välfärdsut
veckling. BNP per kapita i Ryska fe
derationen var i början av 2000-talet
2400 euro vilket då motsvarade 12
procent av vad EU:s 25 medlemsstater
i genomsnitt hade i BNP per kapita.
I den nu aktuella globala, ekono
miska utvecklings- och produktions
situationen är det lätt att inse att det

kan vara förenat med svårigheter och
problem för Ryska federationen att nå
en rimlig folkhälsonivå på drygt 10 år.
För att höja medellivslängden med 10
år kommer det att erfordras – utöver
ett intensiv folkhälsoarbete – en pro
gressiv produktionsutveckling med
fortsatt ökning av BNP per kapita.
Folkhälsoarbete och optimala
behandlingsmöjligheter
Befolkningssiffror talar för en försäm
rad befolkningsprofil med en minsk
ning av befolkning på mellan 5 till 6
miljoner under senaste tjugo åren. En
fortsatt negativ befolkningsutveckling
med låg fertilitet på 1,3 och manlig
överdödlighet i arbetsför ålder försvå
rar situationen och innebär att det år
ligen dör många fler än som föds. Om
inga förändringar inträffar kan detta
leda till en befolkningsreduktion på
omkring 10 miljoner invånare fram
till år 2025.
En negativ befolkningsutveckling
av sådan storleksordning innebär ett
väsentligt bortfall av unga män och

kvinnor i högskoleåldern. Detta inne
bär begränsningar för att bibehålla
och vidareutveckla en hög industriell
utbildnings-, utvecklings- och pro
duktionsnivå – allt väsentliga förut
sättningar för ett lands fortsatta väl
färdsutveckling.
Hälsovården har också ett stort an
svar för folkhälsan. Mycket av den
ryska överdödligheten, framför allt
i hjärt- kärlsjukdomar och olycks
fall, talar för att denna kan påverkas
positivt av ett intensifierat preven
tivt folkhälsoarbete och optimala
behandlingsmöjligheter. För att för
bättra folkhälsoläget och för att nå
de uppsatta målen måste det också till
en fortlöpande förstärkning av utbild
ning och utveckling inom hälso- och
sjukvårdssektorn.
Ref: Health Questions about the new
EU Neighbours,WHO,Europe, 2006.
 
P.Owe Petersson (med dr, tidigare
bl a. chef för den hälsopolitiska avdelningen, WHO:s Europakontor, Köpenhamn)
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Aktuellt folkhä
Nytt är att EU inriktar
sig på ”calls for tender”
och beställer specifika
insatser från organisationer och företag.
Europa behöver samarbeta mera
kring sjukdomsförebyggande och
hälsofrämjande arbete, konstaterade
EU:s hälsokommissionär Androulla
Vassiliou i sitt öppningstal under de
så kallade Open Days i Bryssel i bör
jan på oktober. Europas åldrande be
folkning samt den ekonomiska krisen
har inneburit en ökad ansträngning
på Europas hälsosystem. Trots att
hälsofrågorna till stor del omfattas av
medlemsstaternas behörighet, finns
det flera områden där utbyte av infor
mation, expertis och god praxis län
der emellan kan medföra ett mervärde
och effektivisera hälsoarbetet. Idag
sker dessutom ett skifte på EU-nivå;
man arbetar alltmer med de bredare
bestämningsfaktorerna för hälsa, vil
ket innebär en ökad samverkan med
andra politikområden och aktörer på
olika samhällsnivåer.
Partnerskap mot cancer
Det nyligen lanserade europeiska
partnerskapet för att minska can
cer, en av de viktigaste orsakerna till
ohälsa i EU, är ett exempel på den nya
sortens samarbete. Företrädare från
medlemsstaterna, forskare, hälso- och
sjukvården,
frivilligorganisationer,
patientgrupper, civilsamhället och
näringslivet samlas i ett brett forum
18

för att öka engagemanget för att före
bygga cancer. EU-kommissionen beto
nar att en förutsättning för att kunna
påverka de breda bestämningsfakto
rerna, som har betydelse för cancer, är
att arbeta gränsöverskridande.
Insatser för en friskare
äldre befolkning
På ett liknande sätt arbetar EU med
frågor som rör äldres hälsa. I vå
ras kom en demografirapport, som
beskriver effekter av EU:s åldrande
befolkning, till exempel brist på per
soner i arbetsför ålder, och vilka an
passningar som krävs. Förutom en
hållbar ekonomisk utveckling krävs
högre utbildningsnivåer och ett bättre
mottagande och integration av in
vandrad arbetskraft. Hälsofrämjande
insatser för en äldre befolkning anses
viktiga eftersom det kan bidra till ett
längre arbetsliv. För att ytterligare
höja frågan hölls under våren en kon
sultation om att utnämna 2012 till ett
europeiskt äldreår, ”European Year
for Active Ageing and Intergeneratio
nal Solidarity”.
Samtidigt förstärks EU:s satsning på
initiativ rörande Alzheimer och andra
demenssjukdomar. EU-kommissionen
beräknar att med 7,3 miljoner europé
er drabbade och med tre anhöriga per
drabbad inräknade, finns det idag ca
19 miljoner européer som påverkas av
demenssjukdomar. Detta orsakar sto
ra kostnader som delvis bärs av anhö
riga. Även här betonas satsningar på
förebyggande arbete, både för fysiskt
och mentalt välbefinnande. Bland an
nat föreslås en bättre samordning av

Folkhälsomagasinet • #2/09

khälsoarbete på
forskning och spridning av god praxis.
Rättigheter för dem som drabbas av
kognitionsnedsättningar ska också
uppmärksammas.
Rökfria miljöer och
alkoholstrategi för EU
På tobaksområdet, ett av de mest
framgångsrika samarbetsområdena
inom hälsa, kom i juni ett förslag till
rådsrekommendation: Ett rökfritt Europa 2012. Enligt förslaget uppmanas
alla medlemsstater att senast 2012 in
föra lagar för att skydda sina medbor
gare från exponering av tobaksrök.
För närvarande finns det heltäckande
rökfrihetslagstiftning i tio EU-länder.
Storbritannien och Irland har de
strängaste bestämmelserna med ett
fullständigt förbud mot rökning på
slutna offentliga platser, i kollektiv
trafiken och på arbetsplatserna. På al
koholområdet, som är en av Sveriges
prioriteringar under det svenska EUordförandeskapet, pågår arbetet med
att följa upp genomförandet av EU:s
alkoholstrategi från 2006. En expert
konferens hölls nyligen i Stockholm
med fokus på bland annat marknads
föringen av alkohol, alkoholens kost
nader, alkohol och äldre samt skador
på barn av föräldrars och blivande
mödrars drickande.
Hälsans ojämlikhet en
prioriterad fråga
Skillnaderna i hälsa är stora såväl
inom som mellan medlemsstaterna,
därför är ojämlikhet i hälsa en högt
prioriterad fråga för EU. I EU-kom
missionens arbetsprogram för 2009

utlovades en handlingsplan för att
motverka ojämlikhet i hälsa. Som
en förberedelse hölls under våren en
konsultation och EU-kommissionen
förväntas nu anta en kommunikation
om hur arbetet med att minska ojäm
likheter i hälsa ska fortskrida. EU har
även under våren lanserat en vitbok
om klimatförändringens effekter på
hälsan. Bland annat pekar den på att
det är de redan utsatta grupperna som
drabbas värst av översvämningar, ex
trema väder och smittsamma sjukdo
mar.
EU-kommissionen beställer
hälsoinsatser
EU:s Hälsoprogram aviserar vissa för
ändringar inför 2010 års utlysning.
Programmet kommer endast stödja
ett fåtal större hälsoprojekt och allt
mer inrikta sig på så kallade ”calls for
tender” d.v.s. konsultuppdrag. I stäl
let för att medlemsländerna föreslår
egna projekt, som visserligen ligger i
linje med EU-kommissionens priorite
ringar, så beställer EU-kommissionen
specifika insatser. Det kan exempelvis
handla om att leverera en rapport om
hälsostatusen hos en viss målgrupp i
EU eller att utreda vilken kapacitet
länderna har för att genomföra folk
hälsoinsatser. Uppdrag av den här
typen är öppna för alla organisatio
ner (och företag) och är betalda och
kontrollerade till 100 procent av EUkommissionen.



/Jenny Telander (FHI) och
Nina Bergman (FHI och SLL)
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Bokhyllan

Här är boken om hur man överlever en
konferens och blir vältränad på kuppen.
Hur många gånger har man inte suttit på en lång konferens
och klippt med ögonen eller en lång flygresa och fått myrkryp
i benen. Sjukgymnasterna Jenny Kroon och Britta Balkfors
har utformat övningar för styrketräning och cirkulationen som
passar för kontor, tv-soffan, bil, buss, tåg och flygresan. Det
fiffiga är att man kan göra alla övningar sittande och ingen
runtomkring behöver märka att man tränar. Med ett behändigt
fickformat och kul illustrationer av Hans Lindström är detta helt
klart en annorlunda träningsbok. En bok för arbetsgivare att
ge till sin personal, ge bort som present, eller till sig själv om
man som jag har ett stillasittande arbete, pendlar till jobbet och
har minimalt med tid för träning på fritiden. Mer information på
www.stillasittare.se / AB

Ringar på vattnet
Lilian Gustafsson, Recito förlag AB

Jag kommer ihåg när det hände. Det var
nyårsafton 1994-95 och en ung pojke,
16 år, blev mördad. Alldeles före 12-slaget hade han ringt till sin mamma. När
han inte kom hem på morgonen och inte
hörde av sig började hon leta efter honom. I Hammarbyhamnen var ett område
avspärrat av polis, där fann hon honom.
Mördad. Mordet är ännu inte uppklarat. ”En resa från totalt
kaos till ett hyggligt liv” är bokens undertitel och det är just
vad den skildrar. Kanske kan den vara till hjälp för andra som
förlorat det käraste de har i livet. /MES

Noter om
musik och hälsa

FOTO: M ar ia Rosenl öf

Jenny Kroon, Britta Balkfors,
Förlaget Tre Ben 2009

Cirkus
inspirerar

lll
FOT O: M aria Rosenl öf

Smygträning
för stillasittare

Cirkus Cirkörs bok
om cirkus med
funktionshindrade:
För Modiga.
På bilden till
vänster: Torbjörn
Hägerstrand

Kan musik göra oss mindre stressade och kan hälsan bli
bättre av att vi älskar musik? Stressforskaren och professorn
Töres Theorell redovisar biologiska och sociala effekter av
musik i vården, av att sjunga i kör, av att musicera med barn
liksom hur yrkesmusiker har det på jobbet.
Uppvuxen i en musikälskande och utövande familj har Töres
Theorell själv alltid sjungit och spelat fiol.
Läs mer om boken och beställ från www.kiup.se

20

FOTO: M aria Rosenlöf

Töres Therorell, Karolinska Universitetet
University Press
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Cirkus Cirkör driver nycirkus i olika former och
skepnader. Det är en progressiv konstnärlig aktör
som inte bara syns på scener runt om i Sverige och
världen, utan också driver ett omfattande samhällsengagemang och en stor pedagogisk verksamhet.
De har bland annat en gymnasieutbildning och
verksamhet för ca 30 000 barn och unga om året,
i och utanför skolan. Sen starten 1995 har Cirkus
Cirkör också utvecklat nya undervisningsgrepp i
skolan, fortbildat ämneslärare, ledare och tjänstemän och drivit utvecklingsprojekt i ett tiotal kommuner runt om i landet. De har nyligen gett ut två
böcker som ger inspiration till utmaningar som
ledarskap, medarbetarskap, samarbete och tillväxt.
www.cirkor.se

Ny i styrelsen

Inuti ett cirkushjärta
Tilde Björfors, Kajsa Lind,
Cirkus Cirkör 2009

Detta är en berättelse om hur
det kan gå till när man bestämt
sig för att satsa allt på att leva
sin dröm. Det är just det som
berör. Inuti ett cirkushjärta
beskriver kärleksfullt Cirkus
Cirkörs livskurva och deras erfarenheter som samhällsentreprenörer med en konstnärlig värdegrund. Inte tråkigt kronologiskt, utan språkligt och bildligt likt en riktigt bra föreställning. Förutom att det är en en riktig ”coffee table-bok”, med
vackra och fartfyllda bilder är det en inspirerande lärobok i
modernt ledarskap, medarbetarskap och entreprenörskap.
För modiga
Cirkus Cirkör 2009

I boken För modiga presenterar cirkusaktörer sina arbetsmetoder, inspirationskällor och erfarenheter från tio års arbete
med cirkus för barn och unga med funktionsnedsättningar.
Genom cirkuspedagogiken lär sig deltagarna att våga mer än
de vågar. Genom luften tränas tillit till sig själv och andra, på
linan tränas balans mellan olika områden i livet, i parakrobatiken övas samarbete på hög nivå och i jongleringen koordination och närvaro.
– I samhället tycker jag ofta att man fokuserar på effekterna av ett funktionshinder. Man försöker ”rätta till” det, göra
den funktionshindrade så normal som möjligt. Men ska funktionshindrade försöka bli så ”normala” som möjligt? Ska man
eftersträva att anpassa sig så långt det går för att passa in
bättre? I cirkusen har man en annan syn på normalitet. Cirkusen vill lyfta fram det unika och speciella med varje person
istället för att gå mot mitten, säger Tilde Björfors, grundare
och konstnärlig ledare Cirkus Cirkör.
/AB

Eva Järliden

E

va är folkhälsostrateg i Örebro kommun och
finns på kommunledningskontorets utred
ningsavdelning tillsammans med ytterligare
3-4 strateger. I samarbetet omfattar de folkhälsoar
betets viktiga dimensioner: jämlikhet, jämställdhet,
integration/mångfald och inflytande. Eva är sär
skilt intresserad av samordning, styrning och upp
följning av det kommunala folkhälsoarbetet. An
geläget är att medverka till att folkhälsofrågorna
blir en del av kommunens övergripande politiska
styrdokument och följs upp i kommunens årsredo
visning och bokslut.

Eva har arbetat länge inom den kommunala
förvaltningen, först inom miljö- och hälsoskyddet,
sedan 1995 med folkhälsofrågor. Däremellan har
hon arbetat som projektledare inom idrottsrörel
sens folkhälsoarbete och som utredare och hälso
arbetare inom bland annat Socialstyrelsen och FN.
Eva har tre-fyra utbildningar som grund för sitt en
gagemang i folkhälsoarbetet: mikrobiologi, miljöoch hälsoskydd, kulturgeografi och folkhälsove
tenskap. En bra mix för att kunna arbeta integrerat
och sektorövergripande med folkhälsan!
Till vardags är Eva tillsammans med sin man Olle
förälder till fyra vuxna barn. Nio barnbarn samt
deras mammor och pappor medverkar till en fritid
fylld av såväl glada kalas som livliga diskussioner
om varför människor mår olika bra och vem som
bär ansvar för folkets hälsa.
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Baktankar/

Vart tog det sunda
förnuftet vägen?

B

ullfika och dessert varje dag och
ändå normalviktig. Går man femtio
år tillbaka i tiden var det ofta så det
såg ut. Att vi inte hade tillgång till
datorer, hundratals tv-kanaler och hundratu
sentals bilar må vara en av orsakerna. En an
nan måttfullheten.
1960 vägde en bulle 50 gram. Idag väger
den 250 gram. Och bullen är inte det enda
som blivit större. Dåtidens muffins orkade
knappt över kanten på sin pappersform och
innehöll någonstans runt 150 kcal. Idag ser
samma muffins – om den ens finns – pluttig
ut på caféhyllan, skymd bakom sin amerikan
ska släkting som sväller högt över formen inte
sällan prydd av sockrig glasyr eller färgglada
chokladlinser. En fika i all enkelhet med muf
fins och en kaffe latte och 900 kcal kan läg
gas till dagens energiintag. Ungefär samma
mängd som en och en halv lunch för en vuxen
kvinna. Listan på liknande exempel kan göras
lång: lösgodispåsarna, chipspåsarna, biopop
cornen, läskmuggarna, tallrikarna på restau
ranger och lunchportionerna – allt har ökat
i storlek. Och vi med den.
Miki Agerberg, vetenskapsjournalist
och författare till boken Ormen i paradiset – om den globala fetmaepidemin
(Prisma 2007) beskriver ett experiment
som jämförde storlekar på livsmedels
förpackningar, restaurangportioner
och recept i städerna Paris respek
tive Philadelphia. Tendensen var
genomgående densamma. Allt
var större i Philadelphia och
kanske är detta också en av
orsakerna till varför amerika
nerna är fetare än fransmän
nen. En nyligen publicerad
svensk studie av Christina
Berg m.fl. vid Göteborgs
universitet visar också
den sambandet mellan
stora portioner och
övervikt.
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1960
vägde en
bulle 50
gram. Idag väger
den 250 gram

Bantningsdiet eller goda matvanor?
Ett sätt att hantera överflödet är att bli an
hängare av en diet. Dieten med alla sina för
bud, måsten, poäng och bonusar erbjuder
trygghet, färre våndor och kilon. Så länge den
följs.
Populärast just nu tycks vara dieten där
mättat fett förespråkas och kolhydrater an
ses vara lika med döden. Men den trängs i
medieutrymmet med råd om vikten av att äta
regelbundet, att öka fiberintaget eller byta ut
måltider mot pulverersättning.
Troligen ger samtliga dieter effekt. Proble
met är bara att få klarar att leva efter dem
med följd att det magiska pulvret med sin fad
da jordgubbssmak står på hyllan och dammar
efter några veckor. Och de kilon som avlägs
nat sig från kroppen finner sin ursprungliga
plats när gamla matvanor återupptas.
Klarar vi att tygla glupskheten och åter
vänja ögat vad som är en normal portion är
mycket vunnet. En portion potatis innebär två
potatisar och inte fyra, en ruta mörk choklad
är hälsosamt, men inte tio och hur supernyt
tiga nötter än är så är de oerhört energirika
– hundra futtiga gram innebär en extra
lunch. Inte många förutom elitidrottare
har råd med det extra kaloriintaget.
Om ätandet sker framför datorn eller
tv:n, i bilen eller under en språngmarsch
mot ett möte är det svårt att uppfatta krop
pens signaler om mättnad och därmed lätt
att äta för mycket. En väg mot ett hälsosamt
ätande kan vara att skippa dieter och istället
äta gott, allsidigt, men alltid i ro – lägga ner
besticken emellanåt, ta ett andetag och kän
na mättnaden. Äta med sunt förnuft helt
enkelt. Njutningen kommer att bli oänd
ligt större och på köpet försvinner dåliga
samveten, kval och hetsiga joggingpass
som enbart utförs som straff för att något
som inte ingick i den för tillfället pågående
dieten slank ner under helgen.
Karin Magnusson,
leg. dietist

Till folkhälsostudenter, bli medlem i SFFF!!!
FOLKHÄLSA ÄR
POLITIK – IDÉSKRIFT
FÖR

Bli medlem före 31
december 2009 så
får du idéskriften
Folkhälsa är politik.
Folkhälsa är politik

I din hand håller du

förtroendevald, i

Folkhälsa är politik.

För Folkhälsoarbete

för kommun- och

Svensk Förening
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FOLKHÄLSA
ÄR
POLITIK

Idéskrift för förtroe

Medlemsavgiften är
100 kr för studenter.

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

•••••••••••••••••

Svensk Förening för Folkhälsoarbete är en av många aktörer
på folkhälsoområdet.
Läs mer om oss på
www.folkhalsoarbete.se

Ansvarig utgivare:
Jan Linde
Redaktion:
Marianne Enge Swartz (MES)
Magnus Liljegren (ML)
Eva Flodström (EF)

ndevalda

Som studentmedlem får du följande…
• Vara med och påverka hur SFFF ska verka i framtiden och
möjlighet att driva egna frågor.
• Medlemstidningen Folkhälsomagasinet två gånger per år.
• Möjlighet att delta med oss på Almedalen i juli 2010 för att påverka
politiker och arrangera spännande seminarier.
• Möjlighet att delta som observatör på politikerkursen ”Folkhälsa är
politik” som vänder sig till kommun och landstings/regionpolitiker.
• Möjlighet att presentera ditt examensarbete på vår hemsida eller i
Folkhälsomagasinet.
• Få tips på ämne till examensarbete.
• Bygga på ditt folkhälsonätverk.

Styrelsen/ Svensk förening
för folkhälsoarbete
Ordförande Jan Linde
jan.linde@sfff.org

Produktion:
Mårten Gudmundhs
Marie Pettersson
Impacta AB, info@impacta.se
Tryck:
Sandvikens tryckeri, Sandviken

Webbredaktör
Anna Håkansson
info@halsokommunikation.se

Intresserad
av tidigare
nummer av
tidningen?
Vill du beställa extra
exemplar
eller göra
Mer
hälsofokus
ändringar i
i vården
din prenumeration?
Vänd dig då till föreningens kassör.
Lösnummer debiteras
med 30 kr. Beställning
görs genom mail eller
telefon. Rabatt vid större
beställning.
Medlemstidning för Svensk förening för folkhälsoarbete
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Vice ordförande
Magnus Liljegren
m.liljegrenmail@gmail.com

Per-Olof Östergren
per-olof.ostergren@med.lu.se

Sekreterare Anna Balkfors
anna.balkfors@malmo.se

Eva Järliden
eva.jarliden@hotmail.com

Kassör Carl Gynne
carl.gynne@vasteras.se

Adjungerad till styrelsen:
Marianne Enge Swartz
Red. Folkhälsomagasinet
mes@comhem.se
www.meprojekt.se

F O L K H Ä L S O
M A G A S I N E T

7 hot mot folkhälsan sid 4-5 • Årsmöte i riksdagshuset sid 18-20 • Hälsa på Christina Doctare sid 24

Omslagsfoto:
Luxlucid.com/Botkyrka kommun

FÖR DIG SOM ÄR
MEDLEM ELLER
TÄNKER BLI DET!

Eva Flodström
eva.flodstrom@gmail.com

Som medlem kan du:

För beställning kontakta:
Carl Gynne 021-398408,
carl.gynne@vasteras.se

Eleanor Bodel
eleanor.bodel@umea.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

Besök oss på nätet! www.folkhalsoarbete.se

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

Plats
för porto

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

Du får också:
• medlemstidningen Folkhälsomagasinet två gånger per år
• en uppdaterad hemsida där du kan
bidra med bloggar
Medlemsavgiften är 200 kr (100 kr för
studenter och pensionärer). Inbetalanmälan

E-post:
Mobiltelefon:
Bostad:
Postadress:
Telefon:

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

FHM02/09

ningskortet sänds till dig när vi fått din

SFFF
c/o Carl Gynne
Tunbyvägen 85
722 23 VÄSTERÅS

Telefax:

B-POST
RETURADRESS:
Carl Gynne
Tunbyvägen 85
722 23 Västerås

Hälsa på/Diabaté Dialy Mory

Pappa Dallas, en människa
med en stor sol i hjärtat
Dallas personifierar förebyggande och främjande arbete.
Han lyckas skapa förutsättningar för hälsa; han ser,
lyssnar, bekräftar, lyfter och
synliggör möjligheter för ungdomar.
Dallas kliver in i Rosengårds sporthall
och utstrålar liv, pondus och kärlek.
Här i källaren huserar Malmö box
ningsklubb (MBK) som fostrat många
duktiga boxare. Det är också här som
många unga vilsna killar och tjejer fått
hopp och driv att förverkliga helt an
dra framtidsdrömmar. Att gå ut sko
lan, vidareutbilda sig och bli bra på
också andra saker än boxning.
Mannen som medverkat till många
av dessa förverkliganden är känd som
Dallas. Ett smeknamn han fick som
ung i Senegal där han föddes 1942.
Han kom till Malmö 23 år gammal
som trummis i en musik- och dans
grupp. Managern som tagit dem till
Sverige stack med gruppens gage och
Dallas bestämde sig för att stanna.
Han har arbetat med ungdomar i Ro
sengård i nära 40 år. På dagarna som
fritidsledare på skolor och på kväl
larna som boxningstränare. Nu är
han pensionär, men driver fortfarande
boxningsklubben med drygt 150 ak
tiva killar och tjejer.
– Det är framför allt ungdomarna
här som är drivkraften, säger Dallas.
Engagemang
Dallas har prisats för sitt engagemang
för ungdomar i Rosengård i många
sammanhang.
– Det är enkelt. Jag engagerar mig
och är ärlig. Jag lyssnar och bryr mig
om ungdomarna. Det handlar om att
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Dallas med en av “sina” ungdomar Armin Satcanin.

göra det jag gör här. Ungdomarna be
höver träffa svenska ungdomar. De
behöver språket och föräldrar som
kan engagera sig. Det finns de som
inte hittar rätt i samhället. De har för
lorat allt och kommer hit med dröm
mar. Så möter de inga svenskar, lär sig
inte språket. Vilka ska dessa ungdo
mar lyssna på?
Förverkligade drömmar
Vi går ner till träningslokalen där trä
ningen pågår för fullt. Ett 20-tal killar
kämpar i fyra olika stationer. Några
ser farligt vältränade, andra inte alls.
– Alla är potentiella världsmästare tills
motsatsen är bevisad, säger Dallas.
På väggarna hänger foton och tid
ningsurklipp på brottarstjärnor. Men
det är inte bara bilder på boxare. Det
är bilder med berättelser. Berättelser
om drömmar som gått i uppfyllelse.
Dallas pekar på bilderna och berättar:

– Den här killen är nu proffs i USA.
Han uppe till höger läser till psykolog
och han här arbetar som polis och han
som lärare.
– Upp med garden, bra där, mycket
bra! Vad gör ni där borta?
Dallas försvinner bort till rinken för
att coacha några av killarna och jag
passar på att fråga Bego, nära vän till
Dallas och tränare på fritiden i klub
ben, hur han skulle beskriva Dallas.
Han tänker en stund:
– Han är snäll och omtänksam. Han
är människa.
Av Anna Balkfors

P.S Lästips: Stora famnen. Pappa
Dallas i Rosengård av Lars Åberg.
Man kan faktiskt läsa den rakt av som
en bok i förebyggande och främjande
arbete. Särskilt viktig är boken för
personer som är intresserade av inte
grationsfrågor och förändringsarbete.

