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FOLKHÄLSOMINISTERN
SOM FÖRSVANN
LEDARE Vart tog folkhälsoministern vägen? Många har frågat oss
vad som hänt. Så vi bestämde
oss för att spana. Första folkhälsoministern Morgan Johansson (2002–2006) efterträddes av
kristdemokraten Maria Larsson.
Efter valet 2010 har minister Maria nu ansvar för barn och äldre.
Men inte längre det övergripande
ansvaret för folkhälsan.
Enligt regeringens hemsida
berör insatser inom folkhälsopolitiken nästan alla delar av
samhället och ingår i de flesta
politikområden eftersom de
är sektorövergripande. Bra!
Då borde folkhälsan skötas
av statsrådberedningen som
samordnar politikområden som
är övergripande eller hanteras
av flera departement. Men så är
det inte. Socialministern Göran
Hägglund ansvarar för folkhälsoområdet utom frågor som rör
alkohol, narkotika, dopning och
tobak, för dem har Maria Larsson
fortfarande hand om.
Enligt regeringens hemsida
omfattar Görans ansvar ”skydd
mot spridning av smittsamma
sjukdomar mellan människor
och förebyggande arbete som rör
psykisk hälsa, fysisk aktivitet och
matvanor”. Vart tog ansvaret för
den ojämlikt fördelade hälsan
vägen? Var finns sambandet
mellan en hållbar samhällsutveckling och folkhälsa? Vart tog
all kunskap vägen, som vi samlat
under de senaste tjugo åren?
Inte konstigt att en känsla av
otrygghet och förtvivlan smyger
sig på oss som arbetar med att
främja befolkningens hälsa.
Det enda vi kan
hoppas på är att
de strategiska
och strukturella
folkhälsofrågorna kommer att
kallas socialpo- Janne Linde
Ordförande i Svensk
litik och drivs
aktivt av social- Förening För Folkhälsoarbete
ministern.

Folkhälsoinstitutet
minskar stöd till SFFF

■ Folkhälsomagasinet har inte
kunnat komma ut som vanligt i
höst eftersom bidragen vi brukar
få från FHI först måste omförhandlas.
I början av november träffade
styrelsen för SFFF med Janne
Linde i spetsen Folkhälsoinstitutets nya generaldirektör Sarah
Wamala för att diskutera föreningens framtid.
FHI hade flera skäl till varför de
inte i fortsättningen kan stödja
SFFF på samma sätt som tidigare:
• På några år har FHI vuxit från
110 till 170 medarbetare men
med samma anslag som tidigare.
• FHI har fått striktare ramar vad
de ska rapportera för regeringen
och revisorerna.
• FHI tolkar sitt uppdrag så att de
måste ge flera chansen att göra
det vi gör, dvs de måste fördela
anslag också till andra organisationer.
• Detta gör att det blir svårare att
ge den typ av generellt stöd som
SFFF åtnjutit tidigare.
Sarah Wamala menade att när
det gäller en fortsatt utgivning

av Folkhälsomagasinet kan FHI
undersöka möjligheten att köpa
annonsplats.
FHI kan tänka sig samverkan i
Almedalen, men preciserar inte
hur eller vad det får kosta.
SFFFs idé med Årets folkhälsokommun gillas av FHI men de kan
inte vara med och arrangera eller
finansiera. Däremot bör det finnas
möjlighet att få externa sponsorer.
Föreningen paradprojekt ”Folkhälsa är politik”, som utbildar
politiker i ett hälsofrämjande
synsätt, kan FHI överväga att
fortsätta med bidrag till. En
projektplan från SFFF har redan
skickats in.
Medlemskapet i IUHPE rekommenderar de oss däremot att säga
upp eftersom inga bidrag kommer
att ges till det.
En positiv nyhet är att föreningens kassör rapporterar att
medlemsavgifter flyter in efter en
ordentlig genomgång av medlemsregister och utskick av påminnelser. Tack för stöd till föreningen
och var gärna aktiva med era
tankar på hemsidan och bloggen!
Styrelsen SFFF

» FHI kan
komma att
annonsera i
Folkhälsomagasinet. «

LÅNGSAMHETENS HÄLSOFRÄMJANDE
BETYDELSE
Har vi tid att hejda
oss och lyssna till
regnet? Frågan
inleder författaren
och kulturskribenten Thomas
Nydahl nya, läckert
formgivna bok
Långsamhetens nej.
(Tusculum förlag).
Det är en bok med
korta kapitel, att läsa
långsamt och fundera vidare - något
som vi sällan unnar
oss i vardagen men
som kan göra livet
lite godare.
MES

PÅGÅNG!
Strategisk satsning
för världens barn
■Rädda Barnen i Sverige bildades redan år 1919 och ingår i
Internationella Rädda Barnen
med 29 nationella medlemsorganisationer som tillsammans
är verksamma i cirka 100
länder. Verksamheten omsätter årligen 6 miljarder svenska
kronor och omfattar tusentals
projekt, allt från katastrofinsatser till långsiktigt utvecklingsbistånd och opinionsbildning.
Rädda barnen arbetar med
Barnkonventionen som grund
för barns rättigheter. För åren
2010-2015 är Internationella
Rädda Barnens strategi att
arbeta inom sex programområden:
Hälsa/nutrition - Den gemensamma kampanjen EveryOne har
som mål att inga barn under
fem år ska dö av behandlingsbara sjukdomar.
• Barns rättigheter - Målet är att
få makthavare och myndigheter att stärka skyddet för barns
rättigheter.
• Hiv/aids - Målet är att bli den
ledande organisationen när det
gäller att garantera att barn
som är drabbade av hiv får sina
rättigheter tillgodosedda.
• Barns rätt till trygghet och skydd

- Målet är att alla barn ska skyddas mot våld och övergrepp.
• Utbildning - Målet är att fler
barn ska få gå i skolan och att
kvaliteten i undervisningen ska
öka.
• Katastrofinsatser - Målet är
att bli ledande i arbetet för att
skydda barns rättigheter i krig
och katastrofer.
Eva Flodström

10:e Nordiska folhälsokonferensen
■ Ladda för folkhälsokonferens i Åbo 24-26 augusti 2011.
Temat är ”Hälsofrämjande på
systemnivå” och man hoppas
att konferensen ska kunna
svara på frågan: Hur klarar
den nordiska välfärdsmodellen
nutidens utmaningar?
Information om konferensen
uppdateras på Folkhälsoinstitutets hemsida, så kolla där.

Minskat stöd och färre
betalande kräver nytänk

LÄSTIPS!
Intressanta tankar
om jämlikhet
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■ På grund av föreningens ansträngda ekonomi ges Folkhälsomagasinet denna höst ut om ett
nyhetsbrev i stället för en tidning.
Du kan hjälpa upp situationen
genom att betala din medlemsavgift och hjälpa oss att värva nya
medlemmar!
Under år 2010 har den ekonomiska situationen för föreningen förändrats och drastiskt
försämrats. Intäkter, som tidigare
tillfallit föreningen i form av
verksamhetsbidrag på årsbasis,
har i år inte betalats ut från bl.a.
folkhälsoinstitutet. Detta har
medfört att föreningens ekonomi
blivit ansträngd. Aktiviteter och
arrangemang, som föreningen åtagit sig att genomföra, har därmed
fått täckas upp av föreningens
reservmedel.
Föreningen har ändå lyckats
genomföra årskonferensen,
almedalsveckan, politikerutbildningar, första numret av Folkhälsomagasinet samt verksamhet
inom ramen för IUHPE. Om denna
situation fortsätter finns det dock
ingen möjlighet att ha samma
ambitionsnivå som tidigare.
Därför tvingas också föreningen
frysa andra numret av 2010 års
medlemstidning, föreningen har
inte tillräckligt med kapital för att
ge ut den.
Därtill kommer en sviktande
trend från våra medlemmar att
betala medlemsavgifter. I ett för-

>> I kriser
tvingas människor att
tänka annorlunda och i
nya banor. <<

sök att få upp andelen betalande
har en påminnelsefaktura skickats
ut till alla, som enligt registret
inte betalat för år 2010. Fakturan
gäller även som en bekräftelse på
viljan att fortsätta medlemskapet.
Om avgiften inte betalas så tolkar
föreningen det som ett passivt
utträde.
I kriser tvingas människor att
tänka annorlunda och i nya banor.
Styrelsen arbetar för närvarande
aktivt med att hitta lösningar
för att kunna fortsätta att driva
medlemmarnas önskemål om ett
utmanande och drivande folkhälsoarbete.
Styrelsens förhoppning är att ur
en orolig tid föds nya idéer, vi satsar bl.a. på en mer aktiv hemsida.
Samtidigt är vi oroliga för att inte
kunna tillgodose förväntningar,
som både medlemmar och utomstående parter har på föreningen.
Carl Gynne, kassör SFFF
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Häng med
i studentsektionen!
■ Vi har fått allt fler folkhälsoutbildningar i Sverige under senare
år och dessa framtidens ”folkhälsokämpar” har självklart en
plats inom SFFF. I våras bildades
en studentsektion i föreningen.
Sektionen ska, verka för folkhälsostudenter, vara en länk för studen-

terna in i föreningen, bygga upp
ett nätverk för folkhälsostudenter
på de olika lärosätena.
Sektionen är i startgroparna för
sitt arbete och kommer förhoppningsvis snart synas mer och mer.
Så håll utkik!
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Malin Sturk

ALMEDALEN – mest
lyckade gången hittills
■ För fem år sedan fick SFFF ett
uppdrag av Folkhälsoinstitutet
att sätta ”Fokus på Folkhälsan i
Almedalen”. I och med årets medverkan är uppdraget fullgjort och
det är dags att summera. Mycket
har vi lärt oss under dessa år, en
del press har vi fått men framförallt är det de många, MÅNGA,
kontakterna som vi skapat genom
våra seminarier och aktiviteter
som vi minns.
Valåret 2010, var inget undantag. Vi hade lägre ambitioner än
vanligt – för vi brukade göra mer
än vad som var hälsosamt – och
siktade på tre aktiviteter. Vi landade på sju! Men med ett härligt
gäng på plats, bra förberedelser
och fantastiska samverkanspartners och medverkande blev
kanske årets Almedal den mest
lyckade hittills. I riktigt tuff konkurrens hade vi fullt på de flesta

av våra aktiviteter.
Mer info om årets Almedalsinsats finns på vår blogg som du når
via www.folkhalsoarbete.se kolla
inläggen i juli. Här är rubrikerna
till årets aktiviteter:
1. Ung, arbete och hälsa – hur
hänger det ihop och hur ser det ut
i Sverige?
2. Den onödiga ohälsan – funktionshinder ett folkhälsoproblem!
3. Civilsamhället och folkhälsan –
tredje sektorns roll som motor i
hälsa och ekonomi
4. Delaktighet och inflytande –ett
viktigt mål för folkhälsan
5. Hälsoekonomi som verktyg i den
politiska processen – kan man lita

på underlagen?
6. Spara pengar på äldres hälsa–utan
att dra ner!
7. Nattbio – Visning av succéfilmen
”Sebbe”
ML

>> I riktigt tuff
konkurrens
hade vi fullt
på de flesta av
våra aktiviteter. <<

FÖLJ OSS
PÅ NÄTET!

SFFF finns på
flera ställen på
nätet:
Hemsidan:
www.folkhalsoarbete.se
Blogg:
http://folkhalsoarbete.wordpress.
com/
Facebook:
http://www.x.se/
gr9

Vi föds som kopior – men dör som original
■ De flesta barn har samma
förmågor och färdigheter
som andra barn. Ju äldre
vi människor blir, desto
mer skiljer vi oss åt. Ändå
ser samhället på äldre som
ett kollektiv – en negativ
inställning som kan bli
självuppfyllande.
– Alla spädbarn orkar
hålla sina föräldrar vakna
om natten, men inget av
dem orkar lyfta på huvudet
självt. Nästan alla 7-åringar
går ur sängen själva men

ingen av dem kan cykla
Vätternrundan. Men med
stigande ålder blir vi alla
mer och mer olika våra
ålderskamrater. Bland
70-åringar finns både de
som inte kommer ur sängen
själva och de som cyklar
Vätternrundan.
Det säger Bo G Eriksson,
som i våras disputerade i
sociologi vid Göteborgs universitet kring olika aspekter
på åldrande. Han menar
att dagens samhälle ofta är

ålderdiskriminerande, genom att äldre ofta ses som
en kollektiv med liknande
intressen och åsikter – när
verkligheten egentligen är
tvärtom.
– Vi klarar oss inte i livet
utan att ha generella inställningar till olika grupper vi
möter. Men äldre möts ofta
av väldigt negativa attityder, som i värsta fall blir
självuppfyllande, menar Bo
G Eriksson.
Källa: Vetenskapens Värld, SR

■ ”Säg mig hur stora inkomstskillnaderna är i ditt land,
och jag ska säga dig hur stora
samhällsproblemen är.”
Så skulle boken Jämlikhetsanden, som vi tipsade om i
förra numret av FHM och
som blivit mycket diskuterad,
kunna sammanfattas. De två
hälsoforskarna Richard Wilkinson och Kate Pickettbelägger i
sin bok, med stor vetenskaplig
noggrannhet och trovärdighet,
att den gemensamma faktorn
bakom en rad centrala sociala
och hälsorelaterade problem i
rika länder är – ojämlikheten.
I mer ojämlika samhällen
är livet kortare, den sociala
rörligheten mindre, den fysiska
och mentala hälsan sämre,
kriminaliteten större och våldet
mer utbrett, och så vidare.
Det omvända gäller också: Ju
mer jämlikt ett land blir, desto
mindre tycks problemen bli.
Karneval förlag i samarbete
med LO-distriktet i Stockholms
län har nu givit ut en liten
skrift som sammanfattar några
av Jämlikhetsandens centrala
tankar. Kanske något för en
studiecirkel? Beställs från www.
karnevalforlag.se . Skriften är
på 20 sidor och kan beställas på
nätet för bara 6 kr. 
MES

60 år med WHO
i Europa
■ WHOs europakontor i
Köpenhamn har i en publikation - WHO Regional Office for
Europé 2010 - sammanställt de
viktigaste händelserna i sin
verksamhet.
På ett överskådligt sätt
beskrivs och summeras WHOmilstolpar i den hälsopolitiska
utvecklingen under efterkrigsperioden, framför allt under
det sista årtiondet. Perspektivet är socialekonomiskt.
I samband med WHOs ministerkonferens ”Health Systems”
(2008) sammanfattades medlemsstaternas hälsopolitiska
mål och graden av måluppfyllelse.
Skriften är en intressant och
värdefull sammanställning
med tanke på de dramatiska
hälsopolitiska förändringar
som Europa genomgått – och
genomgår! 
Owe Petersson
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Grattis till priset, Eleanor!
■ Umeå Kulturs verksamhet
Kultur för seniorer – Kultur och
hälsa – har fått ett fint internationellt pris. Eleanor Bodel, styrelseledamot i SFFF och eldsjäl i Umeå
för seniorers hälsa, fick resa till
Sydkorea i månadsskiftet augustiseptember och ta emot det.
– Det känns oerhört stor,
knappt att man fattar det, säger
Eleanor som har lyckats skapa
ett nätverk mellan kyrkor, skolor
och studieförbund så att de kan
inrikta sin ordinarie verksamhet
för seniorer.
– Generationskören, som består
av seniorer och ackompanjeras
av Musikskolan/Midgårdskolans
elever, är ett bra exempel på interaktiv fritid mellan generationer.
– Priset är ära och resa, uppehälle i Korea för mig och en
staty gjord av en koreansk känd
konstnär föreställande två tranor
och ett inramat diplom, säger
Eleanor.

World Leisure Organization är
en världsomspännande ideell organisation som består av personer
och organisationer som ägnar sig
åt att upptäcka och lyfta fram
förutsättningarna för fritidssysselsättningar som framgångsfaktor
för mänsklig utveckling, hälsa och
tillväxt.
En förhöjd livskvalitet är inte
något som beror på tur. För det
krävs gemensamma ansträngningar av politiker, tjänstemän och
verksamma inom fritidssektorn.
World Leisure Organization
håller vartannat år en kongress
någon stans i världen.
Mer läsning:
➜www.worldsleisure.org
➜http://www.youtube.com/watch?v=Rl5_
XR9tAX8

Fetmastrategier
downunder

Skrifter för
debatt

Den gränslösa
hälsan

Fetmastrategier som
lanseras i Australien
kan vara värda att
diskutera även för
svenska förhållanden, tycker Stephan
Rössner i en artikel i
Läkartidningen.
Professor Gary
Egger listar ett antal
innovativa förslag
till hur samhället
kan agera för att
förhindra att folk blir
allt fetare. Han har
också synpunkter
på vilka hälsofrämjande åtgärder som
fungerar i samhället
och vad som inte
fungerar. Läkartidningen nr 44 2010
volym 107. 
MES

LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsbolagen, började
2008 ge ut små
(10 x 15 cm) skrifter
där debattörer och
skribenter med skilda åsikter får ge sin
bild av problem och
möjligheter som rör
vår framtida välfärd.
1, Johnny Munkhammar: ”En annan
välfärd är möjlig”
2. Widar Andersson:
”Gräddfil åt alla”
3. Erik Hegelund:
”Transdebatten - om
olyckskorpar och
lösa prognoser”
4. Maria Abrahamsson: ”Krokben för
välfärden”. Gratis
hos www.lif.se. MES

I en avhandling från
Uppsala universitet
2009 av Annika
Berg får vi möta två
människor som betytt mycket för uppbyggnaden av det
svenska folkhemmet
samt var pionjärer
i det hälsoinriktade
biståndsarbetet, läkaren Axel Höjer och
barnmorskan Signe
Höjer. Intressant att
läsa om man önskar
sig perspektiv på
dagens hälso- och
sjukvård. En fin
sammanfattning av
avhandlingen finns
i Läkartidningen nr
11 2010 volym 107.

MES

Det finns nu en
livaktig grupp
för folkhälsovetare på
Facebook. Kolla
och bjud in dina
vänner. Här kan
kunskaper och
åskikter delas
och jobb aviseras. Gå med och
presentera dig
själv!
Sök efter ”Folkhälsovetare”.
Gruppen är sluten – men det är
bara att ansöka
om medlemskap.

Hej!
Vi är många
som arbetar
med folkhälsa!
...men ibland känner man sig lite ensam på sin post.
Därför är det smart att vara med i Svensk förening för
folkhälsoarbete. Här är vi nästan 1700 personer som alla
på ena eller andra viset är engagerade i folkhälsofrågor.
Du träffar andra som pluggar eller jobbar med samma
sak. Du får möjlighet att gå på specialseminarier och
utbildningar. Du får vara med och påverka politiskt,
både i Almedalen och vid andra träffar med politikens
företrädare på alla plan. 100 kr/år om du studerar, 200
kr/år om du jobbar. Lite pengar, mycket nytta och nöje.
Välkommen!

www.folkhalsoarbete.se/medlem

Här är styrelsen för Svensk förening för folkhälsoarbete
Ordförande Jan Linde (jan.linde@sfff.org)
vice ordförande Magnus Liljegren (m.liljegrenmail@gmail.com)
sekreterare Anna Balkfors (anna.balkfors@malmo.se)
kassör Carl Gynne (carl.gynne@vasteras.se)
Eva Flodström (eva.flodstrom@gmail.com)
Eleanor Bodel (eleanor.bodel@umea.se)

webbredaktör Malin Sturk (malinsturk@gmail.com)
Per-Olof Östergren (per-olof.ostergren@med.lu.se)
Eva Järliden (eva.jarliden@hotmail.com)
Adjungerad till styrelsen: Marianne Enge Swartz,
redaktör Folkhälsomagasinet (mes@comhem.se).

