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Ledare/

Idéburet ger bättre hälsa

D

en ideella sektorns betydelse har hamnat i fokus i folkhälsoarbetet. Frivilligt
engagemang är en viktig samhällelig
förutsättning för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen.
Det är bra!
Ideellt arbete inom de idéburna organisationerna, civilsamhället enligt en nyligen antagen
regeringsproposition, är viktigt och har många
perspektiv.

Här några exempel:
80 procent av befolkningen har arbetat ideellt.
I dagsläget är mer än halva befolkningen aktiv
och utför 400-500 000 årsarbeten. En engagerad person arbetar 15-20 arbetstimmar i sin förening i månaden i snitt. Många mycket mer.
Detta betyder mycket för samhället generellt
och särskilt för välfärden. De frivilligas arbetsinsats är stor och stimuleras av samhället med
riktade bidrag till projekt eller kampanjer.
I Sverige finns ca 200 000 enskilda föreningar,
nästan en fjärdedel är idrottsföreningar men
många berör till exempel kultur. Föreningslivet
betyder mycket för demokrati, delaktighet och
lokal identitet.
Den största folkhälsonyttan med föreningsarbetet är troligen att människor mår bra av att
göra något för andra, sin förening eller samhället. Föreningslivet ger människor möjlighet till
ett meningsfullt engagemang.
Jag tror att arbetet med befolkningens hälsa
– folkhälsan – mår bra av insatser inom både det
civila samhället och näringslivet som ett viktigt

Jan Linde
Ordförande
Svensk Förening för
Folkhälsoarbete

Föreningslivet
ger människor
möjlighet till
ett meningsfullt engagemang.

komplement till det offentliga samhällets satsningar. Det är också viktigt att se det idéburna
arbetets betydelse när vi diskuterar insatser för
en mera jämlik hälsa.
Forskningen kring den ideella sektorns samhällsnytta innefattar också frågeställningar
kring dess betydelse för hälsan. En nyligen publicerad rapport om det ideella engagemangets
betydelse (Ersta Sköndal www.esh.se ) visar att:
• personer med ett aktivt engagemang i frivilligt
arbete har en bättre självskattad hälsa.
• personer som aldrig deltagit i ideellt arbete
(var femte vuxen) har sämre hälsa än medeltalet.
Som vanligt är det svårt att avgöra vad som är
hönan eller ägget. Men faktum kvarstår. Här
finns en möjlighet för samhället och en utmaning som den ideella sektorn kan ta sig an.
Vi är förvånade
När nu intresset för idéburet ideellt arbete ökar
i samhället har Statens Folkhälsoinstitut inte
längre möjlighet att stödja Svensk Förening för
Folkhälsoarbete med organisationsbidrag. Inte
heller här vet vi vad som är hönan eller ägget.
Ligger det hos regeringen eller folkhälsoinstitutet? Sådant är i alla fall läget! Vårt framtida
arbete kommer självfallet att försvåras om detta
inte får en lösning under 2010.

Janne Linde
Ordförande för Svensk förening för
folkhälsoarbete
jan.linde@sfff.org
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Nytt folkhälsoprogram vid
Mälardalens högskola
■ Mälardalens högskola startar hösten
2010 ett nytt treårigt folkhälsoprogram i
Västerås.
Det folkhälsovetenskapliga ämnet har
funnits vid Mälardalens högskola sedan
1998. När Högskoleverket 2006 granskade landets alla lärosäten med ämnet
folkhälsovetenskap fick Mälardalens högskola toppbetyg som ett av de två bästa
lärosätena i landet. ”Och nu vill vi bli ännu
bättre! I det nya programmet vill vi särskilt
lyfta fram entreprenörskap och hälsa på
individnivå”, säger Gabriella Engström,
chef för avdelningen för folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola.
Programmet ska ge en bred kunskap



inom områden som folkhälsovetenskap,
hälsofrämjande arbete, folksjukdomar och
arbetslivskunskap. Detta kombinerat med
kunskap om kommunikation, ledarskap,
ekonomi och entreprenörskap, sett ur ett
hälsoperspektiv.
Det nya folkhälsoprogrammet startar
hösten 2010 och är på 180 högskolepoäng. För mer information kontakta:
Susanne Elenor Eriksson, programsamordnare för folkhälsoprogrammet, 070-546
55 38, susanne.elenor.eriksson@mdh.se
Robert Larsson, universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola,
021-10 13 06, 076-271 11 87, robert.
larsson@mdh.se

Hallå ! - Var kommer du att jobba
när du är färdig folkhälsovetare?
Jag önskar att jag visste! Har senaste året sökt allt som varit i närheten
av det jag kan och har även skickat spontanansökningar till det mesta. Utan
en doktorsexamen, en massa erfarenhet eller att man råkar snubbla över de
rätta kontakterna verkar det vara svårt att få ett jobb. Folk vet fortfarande inte
att vi folkhälsovetare finns eller vad vi gör. Drömjobbet är något som har med
folkhälsovetenskap att göra - om det blir högskola, statligt verk, organisation eller
företag spelar ingen roll.
Lina Eveby, 30 år, termin 4 på mastersprogrammet i
folkhälsovetenskap med inriktningen tillämpad folkhälso-nutrition. Har kompletterat utbildningen med kurser i idrottsmedicin,
idrottsfysiologi och anti-doping samt har gått gym-utbildningar
(spinning, core). Har en kandidatexamen i folkhälsovetenskap
från Mälardalens högskola.
När jag är helt klar med mitt akademiska liv så kan jag tänka mig att arbeta
med lite allt möjligt som kan förknippas med folkhälsa. Men jag brinner för tobaksprevention och avvänjning, uppbyggnad av hälsosystem samt frågor om hållbar
utveckling. Hållbar utveckling tycker jag är självklart och bör byggas in i all form av
verksamhet mer än vad som görs idag. Jag har inte något drömjobb då jag brinner för så många olika frågor. Jag är mycket
intresserad av politik, så något som binder politik med ämnena
jag brinner för skulle kanske vara det optimala.
Farida al-Abani, 21 år, termin 6 på folkhälsovetenskapsprogrammet (kandidatprogram)





Intervjuer Magdalena Harnesk

SFFF på årets
Almedalsvecka

foto: eleanor bodel

■ Efter en överenskommelse mellan SFFF
och Statens Folkhälsoinstitut har föreningen sedan ett par år haft ett ”inofficiellt”
uppdrag att sätta fokus på folkhälsan under Almedalsveckan. Verksamheten skulle
pågå under fem år och sedan utvärderas.
När vi nu går in på det femte året kan vi
blicka tillbaka på fyra väl genomförda år
med en mängd olika aktiviteter och
många spännande möten. Inte bara har
det satt fokus på folkhälsa och folkhälsoarbete (även om sådant är svårt att mäta)
det har också berikat föreningen och styrelsens arbete.
Inför årets Almedalsvecka rådde en del
tveksamheter beroende på FHI:s nya inriktning och uppdrag. I skrivande stund
verkar det dock lösa sig till det bästa även
om vi tappat värdefull tid i förberedelsearbetet. I vanlig ordning spänner vi bågen
högt och siktar på aktiviteter den 6-8 juli.
Vi hoppas att få se flera av våra medlemmar på plats.
Se www.almedalsveckan.info eller vår
egen hemsida, www.folkhalsoarbete.se
för mer info.

Årets Folkhälsokommun
Ett seminarium kommer att vikas för ”Botkyrka – ett år som årets folkhälsokommun”. SFFF kommer inte att utse årets
folkhälsokommun under Almedalsveckan
men planerar att återkomma med arrangemanget under hösten 2010. Almedalsseminariet blir därmed en viktig arena för
marknadsföring av konceptet.

/ML
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Västerbotten

Kultur på recept
Västerbottens läns landsting
har fått 500 000 kronor av
regeringen för projektet Kultur på recept. Målgruppen är
anställda i landstinget som har
stressrelaterade besvär. Syftet
är att undersöka om eget skapande som keramik och måleri
kan motverka besvären och
förkorta sjukfrånvaron.
■ Västerbottens läns landsting arbetar sedan många år med kultur i vården. Därför var intresset stort för att
försöka med Kultur på recept när förfrågan kom från Social- och Kulturdepartementen. Forskningsprojektet
Med mina händer startar under våren
2010 i Umeå, Skellefteå och Lycksele
och går i linje med landstingets vision
att Västerbotten ska ha världens friskaste befolkning år 2020. Studien planeras i samarbete mellan Västerbot-

Skåne

Region Skåne deltar i ett pilotprojekt med kultur på recept
på vårdcentralen Capio Citykliniken i Helsingborg. Projektet är på ett år och startade i
december 2009.
■ Metoden Kultur på recept ska utveckla en modell för behandling av
långtidssjukskrivna med diagnoserna
lätta och medelsvåra depressioner,
stress och ångest, långvarig smärta i
nacke, axel, rygg samt generaliserad
smärta.
Man beräknar att 20-30 patienter
kommer att delta. Pilotprojektet ska
inte i första hand leda fram till individuella behandlingsresultat utan
främst ge svar på modellens funktion.
Kultur på recept är ett komplement i
effektiv rehabilitering och en möjlighet för kulturen att möta nya grupper.
När patienterna via läkaren och
vårdteamet fått sina recept får de
möjlighet att i grupp och i organise4

tens läns landsting och institutionen
för folkhälsa och klinisk medicin vid
Umeå universitet. Vetenskaplig handledare är professor Urban Janlert.
Hundra medarbetare i landstinget
med stressrelaterade besvär får erbjudande om att ingå i studien. 50 av
dessa, slumpvis utvalda, hamnar i en
interventionsgrupp och får välja om
de vill måla, dreja eller smida i silver
en kväll i veckan under sju veckors
tid. De övriga 50 utgör en kontrollgrupp och får gå på två möten med
föreläsningar om stress. Deltagarnas
stressnivå skattas före och efter interventionen med hjälp av ett stresskattningsformulär, ett nedvarvnings- och
återhämtningsformulär samt genom
mätningar av stressrelaterade biomarkörer i blodet.
Ann Helen Littbrand
Samordnare Kultur i vården
Västerbottens läns landsting

rad form ta del av ett utbud som Helsingborgs stads kulturförvaltning erbjuder. Exempel på receptinnehåll är
konstsamtal och eget skapande i Dunkers kulturhus, aktiviteter i Fredriksdals friluftsmuseum, körsång, läsning
och litteratursamtal. Varje patient får
vid starten ett kulturkort, som under
ett år ger tillgång till rabatterade entréer, samt riktad information om stadens kulturutbud. Kortet är tänkt att
fungera som ett stöd även efter receptperiodens slut.
Kultur på recept är ett initiativ från
Regeringen. Region Skåne har efter
dialog med Socialdepartementet och
Kulturdepartementet erbjudits att delta i detta pilotprojekt, som utvärderas
av Kristianstads högskola (Sektionen
för hälsa och samhälle) genom följeforskning.
Christina Gedeborg-Nilsson
Utvecklare Kultur och hälsa Kultur Skåne
Region Skånes kulturförvaltning
Ordförande i projektets styrgrupp

Vad är
följeforskning?
” Med följeforskning menas fortlöpande utvärdering. Följeforskaren
ska vara ett bollplank och löpande
ge synpunkter och råd till dem som
håller i genomförandet av projekt
och program. Följeforskningen ska
ha en framåtsyftande och utvecklingsstödjande ansats. Följeforskaren ansvarar för en fortlöpande
extern utvärdering från projektets
start till mål, där den viktigaste uppgiften är att bidra till att projektet
bättre styr mot sina mål.”
Saxat från Tillväxtverkets hemsida,
där man utgår från EU-kommisionens
rekommendationer om utvärdering

Folkhälsomagasinet • #1/10

SFFF 20 ÅR

fot o: må r t en gudmundhs

Grattis SFFF 20 år!

SFFF:s styrelse 2010: fr.v. Eleanor Bodel, Eva Järliden, Eva Flodström, Carl Gynne, Jan Linde, Anna Balkfors, Magnus Liljegren, Malin
Sturk.

Svensk förening för folkhälsoarbete (SFFF) bildades 1990
genom sammangående av
två föreningar med ungefär
samma syfte och målgrupper.
Sven Larsson, en av grundarna
av den ena föreningen ger sin
minnesbild av starten.
Under 1950- och 1960-talen gjordes
stora framsteg att medicinskt behandla sjukdomar och hälsofrågorna medikaliserades från att tidigare varit mer
hälsopolitiskt inriktade.
Men snart återkom insikten att
folkhälsan inte kunde skyddas och
förbättras enbart genom medicinsk
behandling och det förebyggande
arbetet kunde återerövra ett visst utrymme.

Viktiga faktorer i tiden var att WHO
1946 lanserade ett flerdimensionellt
hälsobegrepp som beskrev hälsa som
ett tillstånd av välbefinnande och inte
enbart frånvaro av sjukdom.
Hälsovårdsministern i Kanada, Lalonde, presenterade 1974 en ny hälsopolitik för Kanada med tonvikt på
prevention. Alma Ata-deklarationen
1978 fastslog att primär hälsovård
skulle vara basen i sjukvårdssystemet.
Ottowamanifestet 1986 förtydligade ytterligare det lokala arbetet för
hälsa och vikten av att stödja människors möjligheter att ta eget ansvar för
sin hälsa.

soarbete och särskilda hälsoplanerare
anställdes. Folkrörelser och studieförbund deltog aktivt och utvecklade
preventionstänkandet. Hälsocentraler
etablerades.
Statsmakterna intresserade sig att
bygga upp en nationell hälsopolitik
och ett antal utredningar initierades.
I hälso- och sjukvårdslagen skrevs in
att landstingen hade ansvar för befolkningens hälsa och förebyggande
insatser. Samhällsmedicinska enheter (folkhälsoenheter) byggdes upp
i landstingen. Efter hand växte tanken på ett nationellt folkhälsoinstitut
fram.

Inspiration till hälsoarbete
I Sverige inspirerades ett antal kommuner att ta upp förebyggande häl-

Låt tusen blommor blomma
Tankemodellen ”Låt tusen blommar
blomma” ledde till en vildvuxen flora,
5
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SFFF 20 ÅR

SFFFs historia

Några nedslag i
folkhälsoarbetets och
föreningens historia
1990

– Svensk förening för folkhälsoarbete och samhällsmedicin och
Föreningen för förebyggande
medicin går samman och bildar
Svensk förening för folkhälsoarbete

1992

fot o: isto ckpho to

– Agenda 21 antas i Rio de Janeiro
– Nordisk folkhälsokonferens i
Aalborg
– Folkhälsoinstitutet bildas. Agneta
Dreber generaldirektör

1993
– Maastricht-fördraget lägger en
grund för samverkan i europeiskt
folkhälsoarbete
– Tobakslag

Många modeller i folkhälsoarbetet och spänning mellan teori och praktik.

1994
där det kunde vara svårt att bygga
upp en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank. Entusiasm och engagemang kunde skymma behovet av
kunskapsbasering. Den akademiska
folkhälsovetenskapen ägnade sig å andra sidan övervägande åt beskrivning
och analys av hälsans bestämningsfaktorer men var föga intresserad av
implementering och folkhälsoarbetets
praktik. Idén om en folkhälsoförening
växte fram bland en grupp samhällsmedicinare.
Vi samlades 1990 och valde en
interimsstyrelse och höll ett konstituerande möte i samband med folkhälsokonferensen i Sundsvall 1991.
Föreningens första ordförande blev
Lena Olsson, samhällsmedicinsk chef
i Västmanland. I de första årens styrelser fanns samhällsmedicin, miljömedicin, lokalt primärkommunalt
folkhälsoarbete, miljömedicin och
kommunal hälsoförvaltning med.
Föreningens namn blev Svensk förening för folkhälsoarbete och samhällsmedicin. Namnet speglar den
spänning som fanns mellan den mer
teoretiskt och vetenskapligt inriktade
6

samhällsmedicinen och det handlingsinriktade folkhälsoarbetet, en spänning som ledde till mycket konstruktiva diskussioner och bidrog till en
ömsesidig utveckling av tänkandet.
Som så ofta ligger en viss utveckling
i tiden och liknande initiativ dyker
upp från flera håll. Ungefär samtidigt
som denna förening bildades hade
företrädare för prevention inom primärvården med Calle Bengtsson i Göteborg som drivande startat Förening
för förebyggande medicin.
SFFF bildades
Efter hand blev det alltmer uppenbart
att det inte fanns plats för två konkurrerande föreningar med likartat syfte
inom svensk hälso- och sjukvård. En
process för att slå samman de två organisationerna startades, och en gemensam förening, SFFF, kunde bildas
i god anda och utan kontroverser eller
revirstrider. Kjell Nilsson ledde samgåendeprocessen från Svensk förening
för folkhälsa och samhällsmedicin.
Sven Larsson,
Samhällsmedicin i Örebro

– Svenskt nätverk för lokalt folkhälsoarbete startar
– Nordisk folkhälsokonferens i
Göteborg

1996
– Sveriges Läkarförbund kommer
med preventionspolitiskt program
– SFFF:s Medlemsblad
– Nationell Samhällsmedicinsk
kongress i Göteborg

1997
– Folkhälsokonferens i Umeå
"Livsmiljö och hälsa"
– Utredningen HSU 2000 om
hälso- och sjukvårdens roll i folkhälsoarbetet
– Nordisk folkhälsokonferens i
Helsingfors
– Margareta Persson ordförande i
Kommittén för nationella folkhälsomål

1998
– Kvalitetssäkring av folkhälsoarbetet och Folkhälsokonsekvensbeskrivningar aktuella
teman i Landstingsförbundet ►
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Folkhälsomål

– urvattnade mål på dekis

I nästan fyra år hade vi pratat, diskuterat, skrivit, förkastat, förankrat, debatterat om vad som var viktigast att
göra för att förbättra folkhälsan och
inte minst göra den jämlik.
I våra direktiv stod det mycket tydligt att vi hade två uppdrag: föreslå
mål och starta en process. Jag tror
att det var processen vi lyckades bäst
med. Regeringen stoppade våra förslag i en skrivbordslåda under lång
tid, först på våren 2003 kunde riksdagen anta ett mycket urvattnat förslag.
Men en process är inget beslut, det
är något som i bästa fall växer fram
och kan pågå länge. På den punkten
tror jag alltså vi lyckades, processen
har fortsatt. I kommun efter kommun, i landsting efter landsting, har
man diskuterat folkhälsofrågor och
formulerat mål och strategier.
När folkhälsokommittén började
var ordet folkhälsa faktiskt ett ganska
okänt ord, utom hos de mest initierade förstås. Men idag är det allmänt
känt att vissa saker påverkar folkhälsan, det vill säga att allt inte bara
handlar om individens eget val.
Antagligen var det debatten om
rökfritt på krogen som blev avgörande, alla människor kunde plötsligt diskutera något som faktiskt påverkade
folkhälsan och vilken strategi man
kunde använda. Det blev nog en dörröppnare även för andra frågor.
Men våra förslag till mål då?
Ja, de urvattnades och egentligen har
vi ju bara ett övergripande mål. Riksdagen har aldrig antagit några del-

foto: ist ockphot o

10 år har gått sedan vi i Nationella folkhälsokommittén
ganska stolta överlämnade
vårt betänkande ”Hälsa på lika
villkor” till dåvarande socialministern Lars Engkvist. Vad blev
resultatet? undrar Margareta
Persson som deltog i arbetet.
Debatt om rökfritt ledde till tobakslag
1993.

mål, bara ”målområden.” Och redan
s-propositionen försökte gapa över
för mycket, man förmådde inte prioritera, bara tala om att allt påverkar
hälsan.
De strukturella målområdena var
dock tydliga, även om man i debatten
mest hamnade på levnadsvaneområdet i alla fall. Efter den borgerliga regeringens tillträde har den kantringen
blivit mycket tydlig; det är individen
som ska upplysas och sedan ta ansvar
för sina levnadsvanor. Resten – alltså
allt det som i grunden påverkar hälsan
– tiger man om.
Nu upplever jag att vi behöver en
ny parlamentarisk kommitté som tar
tag i de nya mycket tydliga forskarrön
som finns, inte minst genom Marmotkommissionens arbete men också genom Wilkinson/Pickets sammanställning av forskning i Jämlikhetsanden.
(Se boktips sid 20)
Fokus måste vara på jämlikhet i hälsa och vad som är politikens ansvar.
Jag tror också att man ska vara ännu
tydligare än vi var i Nationella folkhälsokommittén när man väl kommer
fram till sina förslag. De konkreta förslagen ska vara få – men mycket tydliga och klart uppföljningsbara. Allt
annat som påverkar hälsan kan finnas
med som bakgrundsmaterial.
Men den stora utmaningen nu är
att vrida om perspektivet – bort från
individens ”ansvar” till det som är politikens ansvar.
Margareta Persson, folkhälsokonsult

forts. 1998
– SFFF:s Rikskonferens i Borgholm "Barns hälsa, vårt ansvar"
– SFFF tar plats i IUHPEs styrelse
– Konferens i Falköping "Arbetslöshet och ohälsa"
– SFFF öppnar sin hemsida
– Nordisk konferens i hälsopromotionsforskning "Agenda för det 21
århundradet"
– SOU 1998:43 "Hur ska Sverige
må bättre?" Första steget mot
nationella folkhälsomål

1999
– Landstingsförbundet- och Kommunförbundet lanserar utbildningspaketet "Demokrati och
hälsa"
– SFFF årsmöteskonferens i Uppsala "Vad kan vi lära av Kanada?”
– Nationell konferens tillsammans
med Sörmlands läns landsting i
Eskilstuna ”Arbetssätt för dialog
och delaktighet”
– Nordisk folkhälsokonferens i
Norge, Kristiansand.

2000
– ”Hälsa på lika villkor” Nationella
Folkhälsokommitténs betänkande
– Nationell konferens med Nationella Folkhälsokommittén

2001
– Nationell folkhälsokonferens i
Skövde ”Fritid, friskvård och
folkbildning”
– Föreningens medlemsblad får
namnet Folkhälsomagasinet

2002
– FYSS och FaR börjar testas
– Folkhälsopropositionen antas
– Morgan Johansson första
folkhälsoministern
– Nordisk folkhälsokonferens i
Odense.

2003
– SFFF:s politikerutbildningar
börjar.
– Nationell folkhälsokonferens i
Haninge ”Kultur och hälsa”


►
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En tydligare roll
för Folkhälsoinstitutet
Folkhälsoinstitutet behöver en
kraftfull folkhälsopolitik som
analyserar och angriper de sociala orsakerna till ojämlikhet i
hälsa, tycker förre generaldirektören Gunnar Ågren.
Folkhälsoinstitutets viktigaste uppgift
är att följa upp den svenska folkhälsopolitiken och bidra till att det lokala
folkhälsoarbetet stimuleras och samordnas på ett bra sätt. Därför är institutets roll beroende av vilken folkhälsopolitik som förs.
Tyvärr innebar regeringsskiftet 2006
ett steg tillbaka och att man tappade
tempo. Sambandet mellan samhällsutveckling, politik och folkhälsa tonades
ner till förmån för livsstilspåverkan och
projektarbete med enskilda folkhälso-

2004
– IUHPE-konferens i Melbourne
– 9 högskoleprogram med ”folkhälsa” enligt Högskoleverket.

problem. Detta bidrog till att institutet
förlorade i legitimitet och delvis tappade sin samordnande roll och fick svårt
att driva utvecklingen framåt.
Min viktigaste förhoppning är därför
att vi får en bra och kraftfull folkhälsopolitik som är inriktad på att analysera och angripa de sociala orsakerna
till ojämlikheten i hälsa. Det skulle ge
institutet en tydligare roll när det gäller
att samordna myndigheter och ge kraft
åt det lokala arbetet – gärna genom
nya folkhälsostämmor och bra och
välskrivna kunskapsunderlag på vetenskaplig grund. Jag hoppas också vi
kommer till skott när det gäller den regionala samordningen och bygger upp
kraftfulla regionala folkhälsocentra i de
framtida storregionerna.

2005
– SFFF årsmöteskonferens i riks
dagshuset ”Politik och folkhälsa”
– Professional Exchange Program
me (PEP) lanseras
– Folkhälsoinstitutet flyttar till
Östersund
– Nordisk folkhälsokonferens i
Reykiavik
– Nationell konferens i Alingsås
"Folkbildning och hälsa"

2006
– SFFF årsmöteskonferens i riksdagshuset ”Äldres hälsa”
– SFFF i Almedalen "Satsa en
krona – få fem tillbaka"
– Maria Larsson, folkhälsominister

Gunnar Ågren

2007

Reflektion för
framtidens folkhälsoarbete
Att titta i backspegeln är en bra
metod för att få en överblick av
trafiksituationen. Min backspegel bygger på att jag under åren
bytt position och med samma
ideologiska utgångspunkt haft
möjlighet att engagera mig i
olika frågor och utmaningar.
Min sorg när jag arbetade på Folkhälsoinstitutet var att så lite av allt hälsofrämjande och förebyggande arbete
som bedrevs var föremål för kvalificerad utvärdering och forskning. Forskningsstödet var mest i form av premissforskning, dvs. forskningen visade vilka
faktorer som var viktiga att påverka.
Forskningen rörde alltför sällan hur
olika metoder att påverka fungerade.
Vi måste veta vilka metoder som ger
resultat, med andra ord kunna göra
saker på rätt sätt. För att utveckla vår
kompetens räcker det inte med att kunna prioritera och ha metodkunskap.
8

Det gäller också att ha praktisk klokhet
att använda kunskapen på ett gott sätt.
Här blir frågor om värdegrund och etik
viktiga. Det finns också ett demokratiskt motiv - människor skall ha kunskap som gör det möjligt för dem att
påverka sin livssituation.
Folkhälsa är något som skapas genom
hur vi arbetar, lever och älskar tillsammans. Den utmaning som ligger i att se
och beakta den dynamiska, komplexa
och till synes kaotiska värld som omger
oss är livsviktig och kan inte reduceras
bort. Vi behöver ett systemtänkande
och en insikt om hur beroende vi är av
varandra. Det kan ge viktiga impulser
för att gå bortom vardagens bekvämlighet och inse vad praktiskt hälsoarbete
kan handla om på individuellt, organisatoriskt, politiskt och globalt plan.

Charli Eriksson, Professor i
folkhälsovetenskap, Örebro universitet

– SFFF i Almedalen
– Idéskriften Folkhälsa är politik
publiceras
– IUHPE-konferens i Vancouver

2008
– SFFF årsmöteskonferens
”Folkhälsoproppen”
– Nordisk folkhälsokonferens i
Östersund
– Storsatsning på Folkhälsa är
politik
– Statens folkhälsoinstitut får ny
generaldirektör – Sarah Wamala
– SFFF i Almedalen

2009
– SFFF årsmöteskonferens på
temat SFFF i Almedalen. Botkyrka "Årets folkhälsokommun”

2010
– SFFF årsmöteskonferens
"Spaning folkhälsa"
– SFFF 20 år!
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Spaning folkhälsa

– jubileumskonferens



SFFF 20 år

Fot o: Marianne E nge , E leanor B odel

Utfrågning av partierna om deras visioner för folkhälsoarbete.

Karin Mattson Weijber, orförande i RF.

Bettina Ehrenblad, KI (mitten) i samspråk med kollegor.

”Spaning folkhälsa” blev en
konferens som visade åt vilket
håll folkhälsokompassen pekar.
Ett spännande möte mellan
framtidsforskare, statliga utredare, regionala utvecklare, den
ideella sektorn och ledamöter
från socialutskottet. Som vanligt höll vi till i riksdagshuset.

podiet åt framtidsanalytikern Troed
Troedsson som antog utmaningen.
Han tog med frenesi och medryckande engagemang åhörarna med på en
timslång framtidsresa.

Som tema för jubileumskonferensen
”Spaning folkhälsa” kunde vi ha valt
att sammanfatta vad SFFF bidragit
med i folkhälsoarbetet. I stället valde
vi att blicka framåt. När konferensen
öppnats och alla hälsats välkomna av
Per Svedberg (s), socialutskottet och
SFFF:s ordförande Jan Linde överläts

Obegripligt men inte omöjligt
Troed menar att vårt samhälle definitivt står inför ett paradigmskifte, men
det är inte kunskapssamhället som
bankar på dörren. Kunskapssamhället är inget vi går in i, vi håller på att
lämna det! Kan det vara så? För att
ge perspektiv gav Troed ett exempel:
Tänk er att ni år 1850 för en kroppsarbetare ska förklara att 2010 betalar
folk för att gå på gym och ”arbeta”?
Förvisso obegripligt i 1850 års kon-

text, men med facit i hand är det inte
omöjligt.
Devalverad kunskap
Kompetens om tjugo år stavas inte
kunskap utan förståelse, förståelse
för att klara av okända situationer,
förståelse för att kunskapen ägs av
sammanhanget, inte av den enskilde
allvetaren. ”System som bygger på
kunskapsövertag är utsatta för en
kraftig deflation”, menar Troed och
exemplifierade med skolan – där eleverna vet mer än läraren om datorer och allmänläkaren på vårdcentralen
– där patienterna redan informerat sig
om sin sjukdom och behandling genom nätet. 
►
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Spaning folkhälsa
– jubileumskonferens SFFF 20 år
Framtidens folkhälsoarbete
I ett omfattande och intresseväckande
resonemang angavs framtidens samhällsklimat och utgångspunkterna för
framtidens folkhälsoarbete. Det handlar om att förflytta perspektivet på
fyra områden och att gå från:
• kunskap till förståelse
• information till kommunikation
• långsiktighet till kortsiktighet
• funktionellt till värderingsstyrt
Maria Danielsson från Socialstyrelsen
och ansvarig för Folkhälsorapporten
följde upp. Genom sin roll som statistiker, gav hon sin bild av framtidens
folkhälsa. Några problemområden
som kan skapa ökad ohälsa i framtiden är ökande klassklyftor, penicillinresistenta bakterier och psykisk
ohälsa men också ökande krav och
problem med finansiering av hälsooch sjukvården.
Åsa Ranung, folkhälsochef i Södermanlands läns landsting, tog vid och
målade upp ett framtida scenario av
regionalt arbete som ett integrerat
förhållningssätt till hållbar utveckling
där folkhälsan är navet i den sociala
delen av hållbarhetsarbetet.
Avslutningsvis gav Karin Mattsson
från Riksidrottsförbundet en bild över
Sveriges i särklass största folkrörelse.
Hon pratade om vikten av att även i
framtiden ha förståelse för de insatser
idrotten gör för folkhälsan.
Detta gäller sävål den direkta fysiska aktiviteten som det hälsofrämjande
i att tillhöra och delta i ett socialt sammanhang - föreningslivet. De behoven kommer säkert finnas kvar även i
framtiden, siade Karin.
Folkhälsa som ”allmänpolitik”
väger lätt mot skatter, arbete
och socialförsäkringar
Efter lunch intog representanter från
samtliga riksdagspartier podiet för
en utfrågning om respektive partis vision för framtidens folkhälsoarbete. I
mycket delar man varandras åsikter
av frågans betydelse, skiljelinjerna
finns i utförandet.
10

Överst t.v Gunnar Åberg, SFFF. Överst t.h alliansens Marianne Kierkemann (m), Axel
Nordell (kd) och Maria Lundqvist Brömster (fp) lägger upp taktiken. Nederst: åhörare på
det fullsatta seminariet.

Marianne Kierkemann (m) betonade vikten av vardagsidrott, uppmuntran till vardagsmotion och om sociala
nätverk som förutsättningar för god
hälsa. Elina Linna (v) satte samhällsbygget i fokus och la tonvikt vid jämlikhet och hälsa och såg oroat på den
ökande individualisering i samhället
där även ökande inkomstskillnader
bidrar till en försämrad hälsa för befolkningen.
Maria Lundqvist Brömster (fp) talade om balansen mellan individen
och samhället, ett ömsesidigt givande
och tagande där individen står för sin
egen kontroll medan samhället ska ge

en trygg grundstruktur. Hon betonade
också kultur och hälsa samt idrotten
i skolan som särskilt viktiga områden
för framtida arbete.
Maria Kornevik Jacobsson (c) höll
i stort med föregående talare men la
tydligt fokus på alkoholproblematiken
samt föräldrautbildning och föräldrastöd kopplat till skola/förskola. Lars
Axel Nordell (kd) betonade attityder
och värderingar där den självupplevda
hälsan är i centrum, där sociala relationer är avgörande samt att det finns
ett gemensamt ansvar för folkhälsoutvecklingen, lika delar offentliga som
privata och ideella sektorer.

Fot o: Marianne E nge , Eleanor B odel
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Nederst t.v. Åsa Ranung, folkhälsochef i Sörmland, överst t.h Troed Troedsson, nederst i mitten Gunvor G Ericsson (mp), nederst t.h
dagens värd, Per Svedberg (s).

Gunvor G Ericsson (mp) såg den
sociala dimensionen av hållbar utveckling som essentiell för folkhälsan.
Samhällets utformning skapar förutsättningarna för god hälsa, därför
ansåg hon det vara viktigt att bryta
ner de nationella folkhälsomålen på
regional nivå, likt miljömålen, för
att nå större lyskraft. Per Svedberg
(s) betonade att folkhälsa egentligen
är allmänpolitik och bör diskuteras
som just sådan. Men det måste också
skapas förståelse för att alla individer
i samhället inte har samma förutsättningar.
Efter de inledande inläggen följde

en debatt mellan riksdagsledamöterna. Att det är valår märktes tydligt
då diskussionen till stor del kom att
handla om skatter, arbete och socialförsäkringar. Folkhälsa är allmänpolitik hade vi fått lära oss men något mer
precisa svar hade vi kanske hoppats
på. Till exempel vågade inget block
lova en svensk Marmot-kommission
efter valet.
Årsmöte SFFF
Efter konferensens slut följde årsmötet. Justeringar i styrelsen blev att
Anna Håkansson valt att avgå och in
i styrelsen valdes Malin Sturk som ni

läsare kan bekanta er med på sidan
21 i tidningen. Styrelsens ekonomi
är i balans men vi ser orosmoln vid
horisonten då inga nya anslag om
generellt stöd utlovats av folkhälsoinstitutet. Något som glädjer desto mer
var den avslutande diskussionen med
ett antal studenter inbjudna från KI:s
folkhälsoprogram. Detta kan vara ett
frö till en efterlängtad studentsektion
i SFFF. En mycket passande avslutning
på en framtidsinriktad dag som ger
hopp om att den ljusnande framtid är
vår.
Magnus Liljegren


Carl Gynne
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Socialt entreprenörskap
- en ny arena för folkhälsoarbete?
Playing for change vittnar om
att det finns mängder med
svenska entreprenörer som
hungrar efter att förverkliga
sina idéer och att näringslivet
inser värdet av att satsa på
sociala innovationer.
Playing for Change stödjer sociala
entreprenörer med innovativa idéer
som kan förbättra världen genom lek.
Drygt 1900 personer pitchade sina
idéer till Kinneviksgruppen som står
bakom satsningen.
Nyligen presenterades i media de
åtta sociala entreprenörerna som vunnit tävlingen om att få lön i ett till tre
år, näringslivsstöd och medieutrymme
för att kunna förverkliga sina sociala
innovationer.
Detta är förhoppningsvis början på
en ny trend. När kommersiella företag producerar likvärdiga produkter
kommer företagens konkurrenskraft
att bygga på hur väl de lyckas kommunicera sin värdegrund. Det blir
en säljande faktor som får allt större
betydelse.
Ny sektor eller ”re-branding”
av ideellt arbete?
En social entreprenör är en person
med innovativa lösningar på samhällets mest angelägna sociala problem.
Ett socialt entreprenörskap bygger på
övertygelsen om att affärsmässiga metoder är användbara för att nå sociala
mål. Precis som kommersiella entreprenörer skapar nya sätt att tjäna
pengar skapar den sociala entreprenören nya lösningar på sociala problem
och implementerar dem. Affärsmässighet och samhällsnytta går hand i
hand.
Socialt entreprenörskap är en del av
den sociala ekonomin. Karl Palmås,
doktor på Handelshögskolan vid
Göteborgs Universitet frågar sig om
socialt entreprenörskap är en ny sek12

Sara Damber, verksamhetsledare Hugo Stenbecks Stiftelse.

tor eller ett nytt namn, re-branding,
på ideellt arbete. Ett socialt företag
är ett företag som startas för sociala
syften, men som till skillnad från en
traditionell välgörenhetsorganisation
finansierar sin verksamhet genom affärsverksamhet.
Ny arena för folkhälsovetare?
Årligen examineras 150 - 200 magister / masterstudenter från de tolv lärosätena i Sverige som erbjuder folkhälsovetarutbildning. Det är betydligt
fler än det finns vakanta tjänster.
För folkhälsovetare som har en entreprenörs drivkrafter kan detta växande sociala företagande vara en möjlig arena, motiverad av kopplingen
mellan hälsa och tillväxt liksom hållbarhetsdimensionen.
För en social entreprenör är framtidens företag hållbara i både ekologisk, ekonomisk och social mening.
Vinst på bekostnad av miljö och etik
är omodernt och olönsamt.

fot ograf : Alexandra Ellis

Kan innovation förenas med
evidens?
Folkhälsovetenskapen rekommenderar evidensbaserade metoder i folkhälsoarbetet. Detta är naturligtvis
eftersträvansvärt. Samtidigt måste
det finnas utrymme för ett visst risktagande som uppmuntrar till nya sätt
att lösa sociala problem.
Ett exempel på en social innovation med stort genomslag är Nobels
fredspristagare Muhammad Yunus.
Han utvecklade via Grameen Bank ett
system för mikrolån till fattiga personer utan att kräva säkerhet. Ett stort
risktagande utan vetenskaplig grund
för återbäringsgraden.
Även i Sverige finns det exempel på
framsynta regioner och kommuner
som satsar på socialt entreprenörskap. Botkyrka kommun satsar till
exempel på innovativa lösningar för
att i samverkan med ideella sektorn
och sociala entreprenörer höja valdeltagandet i kommande val.
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Har folkhälsoarbetet en chans?

Ett samtal mellan engagerade individer som
ser kollektivet som den viktiga kraften
Lek och kreativitet
Sara Damber, verksamhetschef för
Hugo Stenbecks stiftelse och Playing
for change berättar för Folkhälsomagasinet att hon hoppas att deras initiativ kan vara en förebild för andra
företag och institutioner i Sverige
om hur man kan fördjupa sitt sociala
ansvar. Sara har själv en bakgrund
som social entreprenör. Hon startade
stiftelsen Friends 1997 när hon var 19
år gammal. Friends är idag en av Sveriges största organisationer i arbetet
mot mobbning.
På frågan om vilka innovationer
som har förbättrat hälsovillkor nämner Sara ett svenskt företag som heter
Peepoo. Företaget har utvecklat en
självsanerande och biologiskt nedbrytbar engångstoalett i form av en
påse som efter användning kan användas som gödsel. Det som gör Peepoo
så fantastisk är att det är en möjlig
lösning på ett av världens största problem – att 2,6 miljarder människor i
världen saknar tillgång till en toalett.
Sara pekar på flera eftersatta områden som är i behov av innovationer.
Ett sådant område är vikten av lek för
funktionsnedsatta barn.
Lek och kreativitet är livsnödvändiga precis som vatten och mat. Sara
menar att både problemformuleringen
och lösningarna finns. Men det krävs
att de som bär på de sociala innovationerna har förutsättningar att våga
och resurser att kunna utveckla sina
idéer.
Jag nappade själv på utmaningen
från Playing for Change. Vi (jag och
min idé) var en av innovationerna
som tog sig till final och fightades
tillsammans med 15 andra sociala
entreprenörer om de åtta platserna.
Nu kan man heja på bidragen som
vann på www.playingforchange.se


Anna Balkfors

►Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som tar fram kunskapsunderlag om de stora
framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt.
Institutet ger ut tidningen Framtider samt organiserar seminarier och workshops. www.framtidsstudier.se

Hanna Zetterberg
(född 1973) är kommunikationsansvarig. Hon är gift,
har två småbarn och bor i Stockholms innerstad.
Familjen äger inte bil.

►Sektor3 – är en tankesmedja som synliggör, granskar och

väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen av det
civila samhällets organisationer. Sektor3 drivs som en ideell
förening och finansieras av medlemsorganisationerna.
www.sektor3.se

Erik Wagner
(född 1981) har hand om kommunikation och omvärldsbevakning. Han är särbo och bor i Sätra med
närhet till natur och vatten.

►Svensk förening för folkhälsoarbete är en ideell

förening som verkar för en god folkhälsoutveckling i Sverige
genom opinionsbildning, politikerutbildning, konferenser och
hemsida. www.folkhalsoarbete.se

Marianne Enge Swartz
(född 1941) är redaktör för Folkhälsomagasinet.
Gift och bor i Stockholms innerstad. Har bil för att
kunna komma till huset i Småland. Vuxna barn och
många barnbarn.

Kodord: Mening, hanterbarhet, maktlöshet,
stress, delaktighet, frivillighet, andlighet,
den kollektiva upplevelsen, självförtroende,
bekräftelse
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Har folkhälsoarbetet en cha

Ett samtal mellan engagerade individer som ser kollektivet s
Vi träffas i Institutet för framtidsstudiers lokaler i samma
hus som Centralbadet i Stockholm, där den gamla tennishallen byggts om till fräscha
kontorslokaler. Hanna och Erik
arbetar med framtidsfrågor
men inte specifikt med hälsa
och samtalet kom att röra sig
omkring hälsa och livskvalitet,
hur läget är i dag, visioner för
framtiden och hur de ska förverkligas.
Vad är det största hotet mot
människors hälsa och välmående i dag?
E/ En hobbyanalys är att det handlar
om mer än livstilsfrågor. Allt går så
fort, det är så mycket att ta in och det
skapar stress. Jag tror att många tappar bort meningen i sina liv.
M/ Kan det inte vara så också att hälsoproblemen med rökning, fetma etc
beror på sättet vi lever?
H/ Absolut, det är ett sätt att fly. Det
är samma sak som med genusfrågorna, diskussionen får oss att fokusera
på något annat än det som är viktigt.
Den får oss att tro att det är viktigt att
följa vissa tv-serier, ha vissa märken
på våra kläder etc. Vi söker bekräftelse och vi har blivit itutade att vi inte
kan få den på nära håll, i oss själva
eller i relationen till andra människor
utan vi måste köpa.
H/ Man känner sig maktlös. Jag har
frågat runt lite vad gäller hälsa och
många nämner stress och allt man ska
hinna med. Men det är ett system som
vi har skapat själva. Folk springer för
att hinna med. Vad är det som gör att
hjulen måste snurra så fort? Vi skulle
ju kunna bestämma oss för att varva
ner.
E/ Kanske är det därför som det finns
en längtan efter andlighet? Jag tycker
jag läser varje dag om kända människor som är öppet kristna, det är ett nytt
14

Hanna och Erik samtalar om hur visioner kan förverkligas.

fenomen, just att man pratar om det.
H/ Det är kanske samma sak med
yoga.
M/ Vi stressar som bara den för att
hinna till yogan eller avspänningsövningar och är beredda att betala för
att sätta oss ner och tänka en timme
- men kan inte koppla av hemma.
H/ Någon menade att det var så positivt med trafikkaoset när det snöade
för plötsligt började folk tala med varandra. Och hinner inte träffa och umgås med vännerna utan försöker hålla
kontakt på Facebook.
E/ Det handlar ju om att det är en kollektiv upplevelse. Vi saknar gemensamma upplevelser och träffpunkter.
Den gamla korvmojjen där man kunde hänga och träffa andra finns inte
längre.

Vilka grupper i samhället har
störst problem?
E/ En grupp som vi har tittat på är
de som inte är föreningsaktiva; de har
sämre självskattad hälsa än aktiva i
föreningslivet. Den här gruppen har
ingen tradition av föreningsliv och
behöver bli introducerade till arrangemang. Det är en rejäl utmaning, även
om den stora gruppen är väldigt heterogen.
H/ Har inte det här med makt att
göra? Det handlar om att förstå samhället och hantera situationer. De som
saknar självförtroende är maktlösa
för att de saknar redskap.
E/ Efter en kurs inom IOGT-NTO för
kongressombud om mötesteknik kom
en person fram till mig och sa jätteglad: Nu har jag fattat hur samhället
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ans?

fot o: må r t en gudmundhs

som den viktiga kraften
fungerar! Vi hade ökat hennes möjligheter att hantera sin situation och
förstå omvärlden.
H/ Jag känner ofta att jag blir provocerad av människor som inte har den
föreningsdemokratiska grundsynen i
hur man hanterar problem. Hur gör
vi för att alla ska vara delaktiga?
E/ För ett år sen pluggade jag och det
var nästan bara grupparbeten. Det var
så frustrerande att jobba med människor som inte hade erfarenhet av föreningsdemokrati - att alla ska komma
till tals och få säga vad de tycker. Föreningslivet handlar om gemensamma
spelregler, hur man löser gemensamma problem.
H/ Om man lyfter det här till internationell nivå säger många att detta
är ett av skälen till att klimatförhandlingarna gick i stå. Man pekar på kulturella skillnader hur man hanterar
problem, om man kan göra det inför
öppen ridå eller i slutna rum. En stor
del av lösningen till det stora problemet fördelning av jordens resurser ligger här. Samhället måste byggas upp
genom att människor får utbildning
och möjlighet till delaktighet.
M/ Jag har mycket kontakt med föreningslivet och i många föreningar är
den stora frågan hur man ska få med
sig ungdomen
E/ Detta är lite av en myt, det har
kommit nya siffror som visar att den
traditionella föreningsformen lever
kvar även bland ungdomar. Tendensen till sjunkande siffror för medlemskap verkar vända.
H/ Men för att få med ungdomen
krävs det också att man öppnar upp
och låter de unga vara med och utforma verksamheten.
M/ Mycket går tillbaka till barnen och
hur självförtroende byggs.
Mansrollen och kvinnorollen
M/ Jag tänker på män och depressioner, det var en artikelserie i DN om det.

H/ Jag tror att kvinnor generellt sätt är
bättre på att prata och ta hand om sig
själv och anhöriga. Men det behöver
inte vara odelat positivt. Att prata om
saker kan också bli ett ältande. Men
många män som hamnar i en svår situation har inga redskap att ta sig ur.
De har ingen att prata med. Men där
är det en generationsskillnad.
M/ Unga killar är ju mycket mer öppna än männen i min generation.
H/ Jag blir så glad när jag ser unga
killar som kramar varandra när de
ses, det är ett jättefint första steg för
att säga att i dag känner jag mig lite
hängig. Men jag hade en jätteintresssant diskussion med några män i min
ålder. De berättade att om de är ledsna eller känner sig små så kan de inte
säga det till sin fru!
E/ Mansrollen är ju sjukt begränsande när det gäller känslor.
M/ Jag tror att männen behöver definiera den nya mansrollen. Titta bara
hur män skildras på tv och film  som
barn, löjliga, som man ska skratta åt.
E/ Den bilden är i kontrast mot rådande normer och då blir det humor.
Slav under sin fru. Ett sätt att driva
med rådande mansbild.
M/ Behöver mansbilden förändras för
ett hälsosammare samhälle?
E/ Både mans- och kvinnorollen behöver förändras.
H/ Vi måste alla få vara människor.
Jag har enormt många konstiga krav
på mig bara för att jag är kvinna både
när det gäller utseende och åsikter.
M/ Är det i arbetslivet eller privat du
känner av det?
H/ Mindre i arbetslivet för där finns
en lagstiftning och det är lättare att
hävda sina rättigheter. Det är svårare
i sociala sammanhang - vad som förväntas av mig som förälder, i skolan,
på gymmet.
Hur vill vi ha samhället?
E/ En stor fråga. Vi är ju en tanke-

smedja för det civila samhället och
har en väldigt stor tilltro till människors förmåga till frivillighet, att skapa
verksamheter som är bra för samhället och att driva opinion.
En utveckling som jag tycker mig
se är att makthavarna/politikerna ser
föreningarna som utförare av sociala
tjänster. Vi får pengar och sen ska vi
leverera. Det blir en upphandling snarare än generella bidrag. Jag tror att
vi ska vara vaksamma kring den utvecklingen
H/ Vi har ett gäng forskare som bara
arbetar med välfärdens finansiering.
Vi har gjort några rapporter för EUkommissionen och det känns som
om EU är väldigt intresserade av att
försöka förstå hur man kan behålla
essensen av det svenska/nordiska välfärdssystemet.
Men kanske modifierat för man
kommer inte ha råd med allt. Bara
man har råd att behålla värderingarna
och kärnan!
Folkbildning och folkhälsa
M/ Hur når ni ut till folk med vad ni
gör i era organisationer?
H/ Mycket av det vi gör är forskning
på hög nivå som inte är tillgängligt för
vem som helst. men vi gör en populärvetenskaplig tidning 4 nr/år för att underlätta. Vi ordnar seminarier, för min
del handlar det om att nå ut till rätt
målgrupper. Men det är ett problem
att nå ut i bruset, det gäller att hitta
en vinkel som är relevant för människors liv.
E/ Det är också en fråga om självförtroende. I Trollhättan ville kommunen i trängt ekonomiskt läge dra
ner på bidraget till föreningarna, som
svarade att de förstod och accepterade. I stället för att stå rakryggade och
säga: Det är just nu som vi behövs!
Det handlar om att lyfta perspektiven
och uppvärdera sin egen verksamhet.
Marianne Enge Swartz
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Att leva är inte
nog: solsken,
frihet och en
liten blomma måste
man ha.
H.C Andersen

Vi skrev om ”öppna jämförelser” i förra numret av Folkhälsomagasinet och undrade
nu vad som skett i kommunerna. En snabbkoll med åtta
frågor till tio kommuner visar
att alla tagit del av rapporten
och spritt den i kommunerna.
Så här tyckte man:
►positivt att rapporten finns
►bra underlag att sprida vid konferenser, till nämnder, kollegor
►ger en bild av ett läge (som många
redan kände till) och kan hjälpa till
att identifiera svagheter när det gäller inriktningen på det egna folkhälsoarbetet
►kan stimulera samarbetet inom
länet
►visar på brister gällande indikatorer på kommunal nivå
►kan bli ännu bättre
►kan utvecklas till ett redskap samordnat med andra öppna jämförelser
på lokal nivå
►indikatorer för livsvillkor efterfrågas
►förväntningar på uppföljning av
rapporten
►något konkret (förbättrings)arbete
utifrån rapporten har inte hunnit
utvecklas.
Eva Järliden
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Öppna
jämförelser
i praktiken

Tvätta händerna – bästa
knepet för att hålla sig frisk
Hotet om svininfluensa fick
folk att tvätta händerna – och
bli friskare.
Nu gäller det att fortsätta med
den goda vanan.
När jag var barn var det viktigt att
tvätta händerna. Självklart när man
varit på toaletten och stenhård regel
före maten. Med barnbarnen kör jag
på samma sätt som mina föräldrar
och frågar innan vi äter – och får alltid svaret: Visst ja, glömde! Efter att
ha bott flera år i Afrika har jag fortfarande vanan att tvätta händerna det
första jag gör när jag kommer hem.
Men man behöver kanske inte gå så
långt som en läkare jag kände som
tvättade händerna när han talat med
en patient – på telefon!
Förra året fick jag en bekräftelse på

vad jag länge misstänkt – folk slarvar
med att tvätta händerna och handhygienens betydelse för att hålla sig frisk
har underskattats. Hotet om svininfluensa fick svenska folket att börja
tvätta händerna igen!
Kerstin Mannerquist på Smittskyddsinstitutet bekräftar att man
haft färre fall av infektionssjukdomar än vanligt och att förskolorna
rapporterat att barnen varit ovanligt
friska. Detta till följd av en intensiv
uppmärksamhet på handhygien med
till exempel utbildning av förskolepersonal. Tvål och vatten är fullt tillräckligt ur hygiensynpunkt, påpekar
Kerstin Mannerquist. Däremot kan
det vara bra att sprita händerna när
någon i familjen redan är sjuk. 

Marianne Enge Swartz
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”Välfärd” nytt mål för EU

I december 2009 antogs Lissabonfördraget där hälsa nu fått en tydligare
plats. I artikel 3:1, deklareras att unionen nu även ska främja folkens välfärd (på eng. wellbeing). Ordet ”wellbeing”, som finns i WHO:s definition
av hälsa sedan 1948, tolkas som en
förstärkning av EU:s mål att hälsa ska
respekteras i alla politikområden.
I artikel 168 (tidigare 152) förtydligas EU:s roll att främja samarbete
mellan hälso- och sjukvårdssystem i
gränstrakter för att de ska kunna komplettera varandra även över nationsgränser. Narkotikarelaterade skador,
tobak och alkoholmissbruk får en
laglig referens jämfört med tidigare.
I artikel 35 om mänskliga rättigheter,
som är rättsligt bindande i de flesta
medlemsstater, slås det fast att det är
en rättighet att få tillgång till förebyggande hälsoinsatser och hälsovård.
EU:s insatser kommer alltmer att
mätas mot indikatorn ”Healthy Life
Years” (HLY). Det handlar alltså inte
bara om att leva längre utan EU ska
även arbeta för flera friska levnadsår.
Strategin för de närmsta 10 åren
heter EU2020. Den bygger vidare på
Lissabonagendan men är anpassad till
ett Europa som går igenom en finansiell kris. Den har färre mål som ska
anpassas efter medlemstaternas egna
villkor, men också strängare uppföljning med ’varningar’ till dem som
inte uppfyller sina mål. EU2020 har
debatterats livligt inför det slutliga
antagandet i juni. Läs gärna mer på
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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Trots att sjukvård är en nationell fråga påverkas den alltmer
av EU. De närmaste åren innebär nya försök att få igenom
det patientrörlighetsdirektiv
som initierades under 2008.
”Mjuk” lagstiftning som rekommendationer, ekonomiskt stöd
och den öppna samordningsmetoden kan få stora effekter
på utvecklingen.

EU stödjer forskning och utveckling av hälsa med hjälp av olika program.

Gemensamma utmaningar
Hälsostrategin Tillsammans för hälsa
2008-2013 från 2007 pekar ut gemensamma utmaningar: den demografiska utvecklingen, nya sjukdomsmönster och behov av gemensamma
satsningar på förebyggande insatser
redan från tidig ålder. Hot mot hälsan som pandemier, naturkatastrofer,
bioterrorism och klimatförändring
kräver en bättre kapacitet att reagera
snabbt och samordnat. Det Europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC) har
inrättat ett epidemiologiskt övervakningssystem och har viss kapacitet för
beredskap och insatser, vetenskapliga
råd och riskbedömningar men bygger
fortfarande upp sin kapacitet för att
förstärka EU:s beredskap mot infektionssjukdomar.
EU fortsätter att arbeta för att utjämna skillnader i hälsa inom och
mellan medlemsstaterna. Men ännu
råder en femfaldig skillnad mellan
medlemsstater i spädbarnsdödlighet
bland barn under ett år, en skillnad på
14 år i förväntad livslängd vid födseln
för män och 8 år i förväntad livslängd
vid födseln för kvinnor.

I oktober 2009 kom strategin Solidaritet i hälsa: Att minska ojämlikhet
i hälsa i EU. Ett tiotal initiativ inom
hälso- och sjukvårdsområdet, inklusive det föreslagna patientrörlighetsdirektivet, togs med EU för patienten
som lanserades 2008 för att implementeras de närmsta åren.
Ekonomiskt stöd för hälsa
EU stöder forskning och utveckling
med hjälp av Ramprogrammet för
forskning (FP7). Budgeten är 55 miljarder euro för 2008-2013 och 6 miljarder är avsatta för hälsa.
Som komplement finns Hälsoprogrammet som delar ut ca 50 miljoner
euro/år och stöder projekt, nätverk
och konferenser med tydligt europeiskt mervärde inom områdena hälsofrämjande arbete, hälsoinformation och hälsohot. Mindre projekt
kan söka finansiering via till exempel
strukturfonder eller program inom
området livslångt lärande.
Nina Bergman
Internationella kontoret
Stockholms läns landsting
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Varför mår inte
bättre?

kina
Kina har uppmärksammats
som ett ekonomiskt underverk.
Men hur står det till med hälsan? SFFF har besökt Lennart
Bogg på Karolinska Institutet
för få veta mer om folkhälsoläget i Kina.
Lennart är ekonom och har disputerat
vid Karolinska Institutet inom hälsosystemforskning med en avhandling
om hur hälsoreformer påverkat jämlikheten bland befolkningen på landsbygden i Kina. Lennart har också arbetat för Unicef i Kina 1983-1988.
Det var lätt att intervjua Lennart. Det
märktes helt klart att Kina var hans
specialområde.
Hur mår Kinas befolkning?
Ekonomisk utveckling går ofta hand i
18

hand med minskad barn- och
mödradödlighet,
som är typiska
mått för bättre
välfärd.
Men
trots den positiva ekonomiska
Lennart Bogg.
utvecklingen i
Kina har, enligt UNDP, dessa mått inte minskat
som väntat. Den ekonomiska utvecklingen har visserligen bidragit till att
befolkningens hälsa förbättrats, men
klyftorna mellan fattiga och rika och
mellan stad och landsbygd har ökat
avsevärt.
Lennart berättar att i storstäder
och dess närområden är hälsovården
mycket bättre än på många ställen i
USA. Tyvärr är situationen fortfaran-

de ogynnsam för befolkningen på den
kinesiska landsbygden.
Hukou-systemet, som innebär att
landsbygdsbefolkningen enligt kinesisk lag inte får bosätta sig i storstäderna, har kommit till för att bromsa
upp storstädernas tillväxt och förhindra uppkomsten av slumområden.
Men systemet är orättvist då det försvårar för landsbygdsbefolkningen att
ta del av städernas utbud av utbildning, jobbmöjligheter och hälsovård.
Det hjälper inte att en hukou-registrerad person får jobba i storstaden när
han inte kan bosätta sig där.
Sjukvården i Kina?
Sjukvården har varit och är mycket dyr
för dem som inte har sjukförsäkring.
Patienter utan försäkring betalar hela
sjukvårdskostnaden och även de som
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Fakta om Kina

Antal invånare: Över 1,3 miljarder
Huvudstad: Peking
Största stad: Shanghai
Språk: Kinesiska
Statsskick: Folkrepublik
Politik: Diktatur som styrs av
Kinas kommunistiska parti (KKP)
President: Hu Jintao
Premiärminister: Wen Jiabao
Religion: Buddhism och taoism
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har sjukförsäkring betalar större delen av kostnaden ur egen ficka. Att
kinesiska läkare och sjukhus idag får
en del av sina intäkter från försäljning
av läkemedel bidrar till att patienter
ofta blir överbehandlade med antibiotika. En viktig förändring som Kina
nyligen har infört är introduktionen
av NMCS (New Medical Cooperative
System) som innebär att resurser förs
från centralregeringen till landsbygdsbefolkningens sjukvård, berättar Lennart.
Genom NMCS hoppas Kina kunna
komma till rätta med många av hälsoproblemen som orsakades bland annat av det förra hälsosystemet.
Största hotet mot folkhälsan?
Det finns många faktorer som hotar
folkhälsan i Kina. Bland annat nämner Lennart tillgång till korrekt statistik. Information och statistik från
sjukvården är inte tillförlitig. Kinas
sjukvårdssystem omfattar ett belönings- och bestraffningssystem som
gör att vårdpersonal inte vågar rapportera in de faktiska siffrorna.
Lennart nämner tuberkulos som ett
exempel på ett hotande hälsoproblem
i Kina, men även globalt. Kina är ett
av tio länder med stor tbc-börda och
ökande resistens. Felbehandling och

sen diagnostisering av tbc-patienter
gör att tuberkelbakterien blir alltmer
resistent mot antibiotika. Behandling
av tbc är gratis för patienter i Kina,
men eftersom försäljning av läkemedel ger intäkter till läkare och sjukhus
lönar det sig att göra en sen diagnostisering av tbc-patienter.
Varför minskar inte mödradödligheten i snabbare takt?
Regeringens hälsopolitiska mål är
bland annat att minska mödradödligheten. Men återigen - Kinas belönings- och bestraffningssystem
försvårar en minskning av mödradödligheten. Om problem inte rapporteras kan man heller inte åtgärda
orsakerna. Kommersialiseringen av
sjukvården gör att sjukhus och läkare
hellre gör ingrepp som lönar sig än
de som är bäst för patienten. I vissa
län är andelen kejsarsnitt över 80 procent! Om sjukhusen tar in mer avgifter så får läkarna mer bonus.
Finns folkhälsoarbete i Kina?
Eftersom Kina inte klassas som låginkomstland är landet inte berättigat
till förmånliga världsbankskrediter
och får inte bistånd trots att man har
en stor fattig befolkning och ingen
överföring av resurser från rika städer

till fattig landsbygd. Sjukvården har
reformerats i riktning mot den amerikanska modellen vilket innebär att
tidigare fokus på förebyggande arbete
är borta.


Eva Flodström

Lite om
Lennart Bogg:
Ålder: 61 år
Yrke: ekonom och forskare om hälsosystem
Familj: Hustru och två döttrar, 23 och 18 år
gamla, som bägge är födda i Kina.
Mest stolt över: döttrarna!
Mest rädd för: att någon allvarligt ska
hända någon av döttrarna
Blir glad av: att umgås med familjen
Största misstag: företaget jag startade för
att importera och sälja fyrhjulingar
Största framgång: kanske disputationen
som jag gjorde parallellt med heltidsarbete
Bästa maträtten: kinesiska jiaozi, degknyten fyllda med grönsaker, räkor eller köttfärs
Bästa filmen: det finns många men sevärd
är Sicko
Läser just nu: Sarah Thornton Seven days
in the art world
Drömmer om: tid att vandra i fjällen eller ta
postbåten till Lofoten.
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Bokhyllan

Jämlikhetsanden
Bokens författare, professorerna i
epidemiologi Richard Wilkinson och
Kate Pickett, formulerar med stöd i ett

mycket stort forskningsmaterial teorin
att världens rikaste länder nått en gräns
där ytterligare ökad rikedom mätt i bruttonationalprodukt inte längre ökar befolkningarnas välbefinnande. De förklarar
det med att en viss typ av sociala och
medicinska problem visat sig vara starkt
bundna till klass och social position och
att de inte tycks minska i takt med att
rika länder ytterligare ökar sitt ekonomiska välstånd. Problemen är kopplade
till ojämlikhet: Ju mer ojämlikhet, desto
större problem.
Resultatet visar genomgående att
stora inkomstklyftor riskerar att öka oro,
våld, sjuklighet och dödlighet hos hela
befolkningen. Inte ens de rikaste mår
bättre utan utsätts för brott och dör i
hjärt-kärlsjukdomar och cancer i högre
utsträckning än i ett mer jämlikt samhälle.
Jämlikhet är bra för hjärtat. Att ha
många vänner skyddar oss från högt
blodtryck. Vänskapsband skapas mellan
människor som tjänar ungefär lika mycket, säger Richard Wilkinson i en intervju i
DN den 9 februari 2010.
Originaltiteln är The Spirit Level som
ordagrant betyder vattenpass. Den
svenska titeln är ett gammaldags ord för
"jämlikhetsanda", som bland annat förekommer i en översättning av Platons Om
staten där det stod att "hästar och åsnor
i Aten, gripna af den demokratiska jämlikhetsanden, gingo trotsigt sin väg fram
och väjde ingen".
Jag har ännu inte hunnit läsa boken,
som kommit ut på Karneval förlag, men
antalet tidningsartiklar och diskussion på
nätet - där forskningsmaterialet och slutsatserna också ifrågasätts – gör det till
ett måste. Margareta Persson var på ett
seminarium på ABF där Richard Wilkinson talade "tokbra" och såg så sympatisk ut: "en bildad man som är ödmjuk".
Margareta berättar också att ABF gett ut
en studiehandledning till boken. 

/MES
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Buffra stress i riktning mot välbefinnande
Vad är det som ligger bakom att stress utlöses hos unga
flickor och vad behövs för att de skall bli mindre stressade
i vardagslivet? Katarina Haraldsson, folkhälsovetare och
medicine doctor har genom interventionsstudier och djupintervjuer sökt svar på dessa frågor.
Är du nyfiken på att veta mer om avhandlingen?
Kontakta Katarina: katarina.haraldsson@lthalland.se

The Beck Diet Solution

– Train your Brain to Think like a Thin person
av Judith Beck (finns bara på engelska)

Illrosa amerikanska böcker med författarens namn
i titeln kan få vem som helst att rygga tillbaka. Men
då namnet är Judith Beck – fil dr i psykiatrisk psykologi och dotter till den kognitiva terapins fader Aaron
Beck – kastar jag mig över den. Efteråt ångrar jag
mig inte. Beck utlovar att man genom att programmera om sin hjärna kan lära sig tänka som en smal
människa.
Det är detta, det nya sättet att tänka, som är nyckeln till viktnedgång. Hon lovar till och med att boken
kommer förändra våra tankar kring mat, viktnedgång och oss själva (!) för
alltid. Beck beskriver hur man ska identifiera och förhålla sig till saboterande tankar som automatiskt dyker upp i huvudet och får oss att äta
mer än planerat, antingen för att man är stressad, intalar sig att man är
värd både pizzan och godiset för att det är fredag eller inbillar sig att det
är oartigt att tacka nej till dessert.
Boken (eller rättare sagt böckerna – det finns en tillhörande arbetsbok också) är enkel och pedagogisk. Den är uppbyggd som ett sexveckorsprogram där nya utmaningar ges varje vecka. Många av dem
praktiska. Det handlar till stor del om att lära sig att planera sitt liv; hur
ser morgondagen ut, hur ska jag lägga upp maten? Man ”tvingas” tänka
igenom och skriva ner fördelar och nackdelar med att gå ner i vikt, vilka
situationer som är ”faror” just för en själv och hur man från och med nu
ska agera när dessa uppstår samt hur man ska hantera bakslag. Om ett
misslyckande är nära eller har inträffat uppmuntras man av motivationskort med pigga små budskap som ”Jag måste alltid sitta ner och äta
långsamt” eller ”Plocka bort den överblivna maten annars kommer den
att hamna i magen” eller ”Ta det lugnt, det tar 20 minuter att känna att
jag är mätt”.
The Beck Diet Solution är välkommen! Antalet överviktiga ökar. De
flesta vet att pizza, muffins och läsk inte är hälsosamt. Ändå slinker det
ner. Det handlar således inte bara om vad man äter, utan också om
varför man äter, om tankarna och känslorna bakom ätandet. Och i floden
av böcker om vilken diet som är bäst för viktnedgång och i kriget om
huruvida det är socker eller fett man blir fet av, är det befriande att se
problemet ur detta perspektiv. 

Karin Magnusson, leg. dietist, www.frilansdietist.blogspot.com
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Hjärnkoll på vikten
av Martin Ingvar och Gunilla Eldh,
Natur & Kultur, 2010

”Det räcker inte
med att hoppa
över varannan kanelbulle. Du måste
ställa om hela systemet”. Orden är
tagna från hjärnforskare
Martin
Ingvars bok Hjärnkoll på vikten.
Ingvar menar att
hjärnan är kraften bakom vårt ätande
och att övervikten snarast beror på att
hjärnan är felprogrammerad. Låter inte
så roligt. Men i boken lär Ingvar oss hur
vi ska ställa om vår hjärna och istället för
att motarbeta den börja samarbeta och
på så sätt få kontroll över vårt ätande
och börja tappa kilon.
Socker (även sötningsmedel) och andra snabba, eller som Ingvar benämner
dem – korta – kolhydrater anses vara
hjärnans största fara då de triggar igång
belöningssystemet och leder till ökad
fettinlagring, kortvarig mättnad och sug
efter mer sött. Ingvar beskriver det svåra
på ett enkelt och pedagogiskt sätt: vilka
hormorer det handlar om, vilken funktion
de har, vilka som triggar hunger och vilka som gör oss mätta. Samt vilken mat

som triggar igång vilka hormoner. Enstaka tecknade bilder - de kunde gärna
ha varit fler! - förtydligar än mer, likaså
de korta sammanfattningarna efter respektive kapitel.
Liksom många andra är författaren en
vän av fett. Dock inte fanatisk och på flera ställen betonar han att lagom är bäst
och att ingenting är bra i för stora mängder. Han väljer smör och helfeta mjölkprodukter framför margarin och light,
men trycker framförallt på de omättade
fetternas (avokado, fet fisk, oliver, nötter
etc.) fantastiska egenskaper. Glädjande
är att Ingvar även beskriver bakomliggande orsaker till andra faktorer bakom
en lyckad viktnedgångsresa, såsom att
äta i lugn och ro, att inte stressa och att
motionera. Vi får alltså inte bara veta att
stress är negativt, utan också varför det
är det.
Boken känns som en skön kompromiss mellan fettälskarna och svenska
näringsrekommendationer och med
Ingvars enkla och pedagogiska förklarande av de krångliga mekanismer som
faktiskt till mångt och mycket styr vad vi
stoppar i munnen, tycker jag Hjärnkoll
på vikten fyller ett tomrum bland böcker
inom genren.


Karin Magnusson, leg. dietist,



www.frilansdietist.blogspot.com

Hallå ! - Var kommer du att jobba
när du är färdig folkhälsovetare?
För tillfället har jag ingen aning
om var jag kommer
att arbeta när jag
är klar. Med min
utbildning
från
Karolinska Institutet i folkhälsa
med inriktning på
kost, kan jag arbeta
inom ett brett spektrum av områden i
alla delar av världen. Mitt drömjobb är
jobbet där jag har en positiv inverkan
på utsatta grupper runt om i världen.

Det är jobbet där jag får bidra till att
uppnå utvecklingsmålen i Millenniumdeklarationen och - direkt eller indirekt
- till en minskning av icke smittsamma
sjukdomar.
Frankie Engowie Eposi Fombong
25 år, termin 4 på masterprogrammet
i folkhälsovetenskap med inriktning en
tillämpad folkhälsonutrition



Intervju Magdalena Harnesk

Hälsa i fokus på
nionde nätverkskonferensen

På bilden Marie Nyberg, Programberedningen NLL och Eva Bergström, Luleå
kommun i samspråk med SFFFs Magnus
Liljegren.

Politiker och tjänstemän från
landsting och kommuner samlades i februari i Piteå för att
diskutera hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar.
Henrik Hammar (m), ordf. i SKL:s
sjukvårdsdelegation samt regionråd
i Region Skåne, slog tidigt an tonen
med anförandet: ”Hur får vi sjukvårdspolitiken mer hälsoinriktad?”
Några teman som återkom var: prioriteringar, den åldrande befolkningen,
utformning av ersättningssystem,
framtiden, IT inom vården och det
hälsoinriktade området.
Så passande då att SFFF fanns på
plats och kunde informera om vikten
av folkhälsoarbete.
Totalt hade 450 beslutsfattare inom
hälso- och sjukvården sökt sig till
konferensen som i år arrangerades av
Norrbottens läns landsting tillsammans med nätverken Demokrati och
Hälsa, Uppdrag Hälsa samt Sveriges
Kommuner och Landsting. Nästa nätverkskonferens arrangeras av Västra
Götalandsregionen 2012
Även om fokus på konferensen visar att vi kommit en bit på väg finns
dock mycket kvar att göra inom hälsoområdet. Henrik Hammar uttryckte
det genom att citera Ikeas grundare
Ingvar Kamprad: ”Härliga framtid mycket är ogjort!”
Läs mer på www.natverken.se
/ML
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En ny grund för folkhälsoarbetet
Marmot-kommissionen och hälsans ojämlikhet visar på ett behov av en ny grund för folkhälsoarbetet
För snart två år sedan presenterade
professor Michael Marmot rapporten
från den kommission som han lett på
uppdrag av WHO. I Social Determinants of Health konstaterades att det
finns stor ojämlikhet i hälsa både mellan jordens länder och mellan olika
grupper inom enskilda länder. Bland
kommissionens medlemmar fanns
många internationellt framstående
personer, tidigare presidenter, hälsoministrar, nobelpristagaren i ekonomi
Amartya Sen och professor Denny
Vågerö från CHESS i Sverige.
Kommissionen presenterade en gedigen global kunskapsbas då det gäller hälsans ojämlikhet, och konstaterade att det är samhällsekonomiskt
mycket kostsamt med en stor ohälsa
i befolkningen som beror på ojämlika
förhållanden. Framförallt är det en
moralisk fråga eftersom de ojämlika
förhållandena leder till ett stort antal dödsfall och sjukdomstillfällen av
orsaker som vi redan har tillräcklig
kunskap om för att kunna åtgärda.
Kommissionen föreslog därför riktlinjer för hur hälsans ojämlikhet skulle
kunna radikalt minskas under loppet
av en generation. Rapportens underrubrik var: Closing the gap in a generation.
Marmot-kommissionens rapport
ledde till att den brittiska regeringen
tillsatte en nationell kommission för
att se hur den globala rapportens
slutsatser skulle kunna överföras på
nationell nivå. Fair Society, Healthy Lives presenterades i mars 2010.
WHO:s europakontor har dessutom
uppdragit åt Marmot att leda en liknande kommission avseende länderna
inom detta kontors ansvarsområde.
I Danmark har man beslutat att tillsätta en nationell kommission. I Sverige har man från många håll också
väckt förslaget om en nationell kom22

De ökade klyftorna i
hälsa är ett växande
problem som riskerar
att öka den allmänna ojämlikheten
mission, frågan hanteras just nu av
regeringen.
Flera ledande svenska forskare
stödjer detta förslag för att det skulle
kunna innebära en förnyad plattform
för svensk folkhälsopolicy och folkhälsoarbete. Detta behövs därför att
de hittillsvarande strategierna, som i
många avseenden varit mycket framgångsrika, står inför svåra utmaningar och insikten om att de har ökat
hälsans ojämlikhet måste tas på allvar.
Vilka är de viktigaste övergripande frågorna?
För det första:
Den nuvarande modellen för folkhälsoarbete, med förankring i individuell livsstilsintervention, fungerar inte
länge till. Man har åstadkommit en
imponerande förbättring av folkhälsan i de rikaste länderna, men det är
grupperna med goda resurser som har
flyttat fram positionerna, medan grupper med svaga resurser har förändrat
sitt hälsobeteende ganska marginellt.
Detta utgör ett framtida hinder för
en fortsatt positiv utveckling även ur
ett totalbefolkningsperspektiv. Dessutom medför de ökade klyftorna i
hälsa ett växande problem i sig som
riskerar att öka den allmänna ojämlikheten (genom att hälsa är en viktig
allmän resurs för individen) och därmed påverka folkhälsan negativt för
hela befolkningen, enligt den brittiske
forskaren Richard Wilkinson.
Marmot-kommissionerna pekar på
att intervention mot de strukturella
bestämningsfaktorerna för folkhälsan
måste ges större tyngd, och att livsförloppsperspektivet på mekanismerna
bakom hälsans ojämlikhet talar för
att den effektivaste interventionen
kan ske i livets början.

För det andra:
Det räcker inte att adressera den
sämst ställda gruppen (marginaliserade grupper), eftersom man då missar
de orsaksmekanismer som producerar
hälsans ojämlikhet. Om man riktar
sin intervention mot hela gradienten,
så är det mer sannolikt att man träffar roten till problemet. Dessutom
kan man tillgodogöra sig hälsovinster
längs hela gradientens förlopp (inte
bara i den nedersta delen) vilket ger
en potentiellt mycket större hälsovinst
i hela befolkningen.
För det tredje:
Ibland har det anförts att jämlikhet står i motsättning till frihet i ett
samhälle. Detta skulle kunna skapa
ideologiska/politiska hinder för ett
brett politiskt samförstånd bakom att
göra hälsans jämlikhet till basen för
det framtida folkhälsoarbetet. Amartya Sens forskning har dock visat att
ett jämlikt samhälle skapar den totalt
största friheten för alla individer i detta samhälle eftersom individernas enskilda frihet inskränks i mindre grad
av jämlikar, än av friheten hos dem
som har mer resurser än en själv. Sen
fick Nobelpriset i ekonomi för bland
annat denna forskning.
För det fjärde:
Det finns ny kunskap om den lokala
miljön/bostadsområdets betydelse för
hälsans ojämlikhet som passar som
hand i handske med detta synsätt. Ett
exempel är den omfattande forskningen om socialt kapital som bygger på
och vidareutvecklar nya integrerade
orsaksmodeller för hälsans ojämlikhet
där sociala faktorer, fysiska egenskaper (transportsystem, barriärer, samhällelig service, etc) samt fysikaliska
faktorer som buller och luftföroreningar, ingår i ett områdes bestämning av individens hälsa. Det finns
en växande forskning i Europa som
lyfter fram hälsoaspekterna i ”Urban
planning” som har stor potentiell betydelse för hälsans jämlikhet.
P-O Östergren

Ny i styrelsen – Malin Sturk
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sovetenskap med inriktning
på hållbar utveckling. Studierna avslutas framåt hösten då
examensarbetet om regional
utveckling och folkhälsa ska
vara klart.
Utanför studierna är jag jympaledare på Friskis&Svettis,
engagerad med studentinflytande och sitter med i kårfullmäktige på studentkåren.
Mitt stora intresse i livet är
friluftsliv, speciellt fjällvandring.
Men även utomhusaktiviteter
som landsvägscykling och
discgolf/frisbeegolf tillhör det
jag gärna gör förutom träning
på Friskis&Svettis.

Foto: imå r ten gudmundhs

År 2006 flyttade jag från
Stockholm till Västerås för att
börja läsa det Folkhälsovetenskapliga programmet på Mälardalens högskola. Jag har
alltid vetat att jag vill vara med
och påverka världen vi lever i
och göra den till en bättre plats
för människor att leva på. För
mig kändes då folkhälsovetenskapen helt rätt.
Våren 2009 tog jag min
kandidatexamen i folkhälsovetenskap efter att ha skrivit examensarbete om trygghet som
en faktor för hälsa och gjort en
undersökning i en stadsdel i
Västerås. Till hösten väntade
magisterprogrammet i folkhäl-
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TÄNKER BLI DET!

Anna Balkfors
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Kassör Carl Gynne
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Som medlem kan du:
• knyta kontakter, utbyta kunskap

Per-Olof Östergren
per-olof.ostergren@med.lu.se
Malin Sturk
malinsturk@gmail.com

och erfarenheter med kollegor inom

Besök oss på nätet! www.folkhalsoarbete.se

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

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/Johan Oljeqvist

Prioritera ungdomsfrågorna!
Fryshusets nye VD är stockholmare, uppvuxen i Täby och
kommer närmast från en lång
sejour på Myrorna. Han är
ledigt klädd när han tar emot i
Fryshusets lokaler i Hammarbyhamnen.
Det första som händer är att Johan
ställer sig och diskar några kaffekoppar för hand. Att kalla honom chosefri är antagligen en underdrift.
När de ringde från Fryshuset trodde
han att det var någon som skämtade.
Den första reaktionen var också att
det kändes svårt, hur tar man över efter Anders Carlberg? Vänner varnade
honom, det kunde bli en återvändsgränd i karriären.
– Men jag kom fram till två saker:
jag är inte en karriärmänniska och
Fryshuset är på väg in i en ny fas. Därför var det i slutändan lätt att tacka ja.
Utan Anders hade inte Fryshuset varit
där det är idag, men ett av mina uppdrag är att skilja varumärket ”Anders
Carlberg” från varumärket ”Fryshuset”.
Smekmånaden är över, vad är
det mest minnesvärda?
– Efter att ha haft sju möten om dagen i trettio dagar känns det som om
jag jobbat i flera år. Men det som gjort
stort intryck på mig är kontakten med
ungdomarna.
Varifrån har du fått ditt
engagemang?
– Det hade jag inte från början. Jag
kom till Myrorna för att jag var bra
på att hantera organisationer och under åren har jag lärt mig uppskatta
det unika värdet med att jobba med
sociala frågor. Det ger en extra dimension som du aldrig kan få i ett
”vanligt” företag, vi känner att vi gör
något bra.
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Johan Oljeqvist, ny ung vd på Fryshuset, med Nazina Hariri och Amanias Abraha.

Fryshuset har en imponerande bredd
på verksamheten. En grundläggande
idé är att stötta kreativa människor.
Hemsidan vittnar om engagemang
och mångsidighet med betoning på
social verksamhet. Men det finns också ett djup, idag är Fryshuset ledande
på flera områden, Exit och Lugna gatan hör till de mest kända. Fryshuset
har också grund- och gymnasieskola,
elitlag i basket, 08 Stockholm, och en
stor skateverksamhet.
– Den röda tråden är det intressanta
mötet. Alla dessa ungdomar med olika intressen som möts i vårt hus, på
så sätt är vi rent fysiskt en arena för
möten.
Han värjer sig mot uppfattningen att
det bara är en viss typ av ungdomar som
attraheras av det som görs i Fryshuset
och framhåller att skolan har elever
från 70 kommuner. Det som förenar
fryshusungdomarna är deras passionerade intresse för till exempel musik eller
skate. Frågan är hur man upprätthåller
kvaliteten med sådan bredd?

– Vi jobbar med sociala bokslut, tyvärr finns dåligt med mallar så det är
en sökande process. Sedan ligger det
i verksamheten att vi ifrågasätter oss
själva – ett slags ”peer review.”
Vad är ungdomars största
problem idag?
– Vi har rest runt i landet och ställt
den frågan och jag kan direkt avfärda
myten om att det är olika problem i
storstad och landsbygd. Samma områden återkommer: alkohol, droger,
mobbning och bristen på vuxna förebilder.
– Vår analys är att ungdomsfrågorna inte är prioriterade! Problemen
avfärdas med att ”det har alltid varit
så här”. Ungdomsperioden är också
en mycket längre period idag, det gör
att ungdomsproblemen blir större och
fler. Men utvecklingen måste ju gå
framåt. Och nu vill vi sprida våra metoder till andra!
www.fryshuset.se


Magnus Liljegren

