Folkhälsoföreningen
Vi är till för dig som arbetar med folkhälsofrågor. Du är anställd av
kommunen eller landstinget/regionen. Några av våra medlemmar
arbetar i den ideella sektorn, andra i näringslivet. Vi har också
medlemmar som är kommun- och landstingspolitiker.
• Vi ﬁnns i hela landet
• Vi ger ut Folkhälsomagasinet
• Vi har en levande hemsida www.folkhalsoarbete.se med möjlighet
att vara aktiv
• Vi är den enda ideella organisation som har ett helhetsperspektiv på
befolkningens hälsa
• Vi är ofta remissinstans
• Vi arrangerar en årlig konferens i Riksdagen där politiker och
praktiker möts
• Vi bygger nätverk med andra folkhälsointresserade i
Almedalen eller vid varje lämpligt tillfälle
Bli medlem
I Svensk Förening För Folkhälsoarbete – Folkhälsoföreningen – är man
personlig medlem.
Enklaste sättet att bli medlem är att besöka vår hemsida eller att skicka
en e-post till info@folkhalsoarbete.se.
Kontakt
Post:
Svensk Förening För Folkhälsoarbete
Box 124
435 23 Mölnlycke
Telefon: 0705 88 65 84 (ordförande Jan Linde)
E-post:
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Folkhälsa är politik

Du håller i din hand idéskriften Folkhälsa är politik – eller politik för befolkningens
hälsa. Den är skriven av en politiker och vänder sig till andra folkhälsointresserade
politiker i kommuner och landsting/regioner.

Befolkningens hälsa på samhällsnivå – folkhälsan – påverkas av en rad faktorer, och de
flesta av dem har en politisk dimension. Det finns stora skillnader i hälsa mellan olika
grupper, olika miljöer och olika geografiska områden.
Folkhälsa handlar om goda och likvärdiga livsvillkor för hela befolkningen, och att de
skillnader som finns ska vara så små som möjligt. Om livsvillkoren försämras för vissa
grupper, försämras folkhälsan. Vi talar ofta om ohälsans orsaker, men rör oss då på en
ganska ytlig nivå. Det är viktigt att också våga tala om vad som är ”orsakernas orsak”,
till exempel de bakomliggande skillnaderna i samhället.
Vissa grupper har mindre goda livsvillkor. I folkhälsoarbetet måste vi ha extra
fokus på grupper som arbetslösa, lågutbildade, invandrade och personer med
funktionsnedsättning. Barn i de här grupperna behöver också uppmärksammas,
liksom gruppen ensamstående kvinnor med barn.

FOLKHÄLSA ÄR POLITIK – eller politik för befolkningens hälsa

Politik för
FOLKHÄLSA och regio
befolkningens
Idéskrift
för kommun-, landstingsÄR POLITIK
hälsa
- eller politik för
befolkningens hälsa

Idéskrift för kommun-, landstings- och regionpolitiker

Skolan är central för folkhälsan. Den avgör i många fall vilket arbete och vilken
försörjning man får, något som i sin tur påverkar hälsan.
En god folkhälsa bidrar till en bättre samhällsekonomi. Det finns samband mellan
en god samhällsutveckling och en frisk befolkning. Innovationer och kreativitet,
arbetsförmåga och konsumtion är beroende av hälsa. En frisk befolkning är billigare för
välfärdssystemet och ökar förutsättningarna för att vi ska kunna upprätthålla en god
och rättvis välfärd.

Nu drar vi igång den tredje omgången
av politikerutbildningar på temat
Folkhälsa är politik. Under
perioden 2002-2011 har vi genomfört
politikerutbildningar i hälften av landets kommuner och i mer än hälften av
landstingen/regionerna.
Alla politiker vill ha ett hållbart samhälle. Vi har blivit bättre på ekologisk hållbarhet
och klimatsmarta lösningar, och vi är bra på ekonomisk hållbarhet och på att hantera
medborgarnas pengar. Men, hur har vi det med den sociala hållbarheten?

Vi ser allt oftare sambanden mellan sociala förhållanden för individer eller grupper och
deras eller hela samhällets hälsa – folkhälsan. Skillnaderna i levnadsförhållanden mellan
olika grupper har ökat, och det medför risker för hälsan.
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Utbildningen handlar om det politiska uppdraget att värna befolkningens
hälsa och att fördela den goda hälsan till alla i hela befolkningen.
Ny idéskrift för politiker
Det är Svensk Förening För Folkhälsoarbete som ger ut en ny idéskrift på
temat: Folkhälsa är politik – eller politik för befolkningens hälsa. Idéskriften har likheter med den som föreningen gav ut redan 2006, men är mera
omfattande och har utvecklats. Den ges ut med ekonomiskt stöd av SKL –
Sveriges Kommuner och Landsting – och av FHI – Statens Folkhälsoinstitut,
och kan därför säljas till ett kraftigt reducerat pris, enbart 70 SEK/ex. Beställ
på info@folkhalsoarbete.se
Politikerutbildningar
Idéskriften är tänkt som ett studie- och utbildningsmaterial. Föreningen arrangerar gärna politikerutbildningar i din kommun eller landsting/region.
Kurser ges i olika varianter allt från tvådagars kurser i internat till dagkurser
på hemmaplan i kommunen. Kontakta jan.linde@folkhalsoarbete.se om ni
är intresserade.
Vill ni driva utbildning i cirkelform kan studieförbundet NBV hjälpa till.
www.nbv.se.
Kontakta oss!
Ni är välkomna att samtala om lokala lösningar och samverkan med vår
projektledare Jan Linde på telefon 0705-88 65 84. Föreningens postadress är
SFFF, Box 124, 435 23 Mölnlycke.

