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Ledare/

Från färgburk till förändring

F

olkhälsarbetet genomgår snabba förändringar. Hälsoekonomi har blivit
en del av folkhälsoarbetets vardag
liksom att den kommunala folkhälsopolitiken förändrats till att genomsyra alla
verksamheter. Den är inte längre bara en färgburk (med olika politiska färger som blått,
grönt eller rött) som man kan använda för att
måla över revorna i välfärden. Nu ser vi två
tydliga trender:
•
Den sociala dimensionen av ett hållbart
samhälle är den mest framkomliga vägen
för att lyfta befolkningens hälsa.
•
De icke smittsamma sjukdomarna har blivit hälso- och sjukvårdens viktigaste folkhälsoutmaning någonsin.

Hälso- och sjukvårdens ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder” ska
hjälpa sjukvården att minska de negativa effekterna av ohälsosamma levnadsvanor. Nu
återstår att se om de ansvariga lyckas lämna
ett traditionellt patientfokus där sjukdomarna
dominerar och i stället genomföra generella
och främjande insatser mot ohälsosamma levnadsvanor. Också ”räknenissarna” kan se värden i ett främjande och förebyggande arbete
inom detta område. En försiktig uppskattning
säger att 80 procent av all sjukvård i EU beror
på ohälsosamma levnadsvanor. Sjukdomar förorsakade av dem kostar den svenska sjukvården nästan 60 miljarder kronor.

Jan Linde
Ordförande
Svensk förening för
folkhälsoarbete

Utmaningen
ligger i att få
med sig politiken.

Utmaningen ligger i att det är svårt att påverka människors beteenden utan stödjande
lagstiftning. Det finns också starka marknadsintressen som vill sälja onyttig mat, tobak och
alkohol. Kanske är det lättast att lyckas med
att öka den fysiska aktiviteten för här kan man
samverka med ekonomiska intressen som säljer upplevelser, aktivitet och utrustning.

Det har blivit tillåtet, som det verkar, i alla politiska partier att på nytt tala om skillnader i levnadsvillkor mellan dem som har och inte har
pengar, arbete och utbildning. Landsting, med
Skåne och Västra Götalandsregionen i täten,
och ett stort antal kommuner, med Göteborg
och Malmö i ledningen, har startat ett arbete
för social hållbarhet och en mera jämlik hälsa.
Arbetet samordnas av SKL och verkar ha kommit igång på ett mycket spännande sätt. Det är
viktiga frågor att samtala om. Konkreta idéer
om hur samhället ska förändras i en mera jämlik riktning kommer säkert att mejslas fram.
Utmaningen ligger i att få med sig politiken i
de genomgripande förändringar som måste till
för ökad jämlikhet i hälsa.
Det kommer att kosta pengar och de som driver dessa frågor måste göra det troligt att insatserna på sikt både kommer att spara pengar
och vara viktiga för välfärden.
/Jan Linde
ordförande i svensk förening
för folkhälsoarbete, sfff
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Saltholmen–Bergsjön nio år. Exemplet från Göteborgsområdet är belysande för ojämlik hälsa.

Ojämlik hälsa temat på årsseminarium
Tid och plats för föreningens årliga
folkhälsoseminarium tillsammans
med Riksdagens Socialutskott
kommer att aviseras på hemsidan. Årets tema blir den ojämlika
ohälsan samt åtgärder mot de icke
smittsamma sjukdomarna. Föreningens medlemmar får en inbjudan
till detta viktiga möte mellan socialutskottets politiker och praktiker
utifrån landet.
Debatten om dessa frågor är i full
gång. I Göteborgs-Posten (3 februari
2012) skriver politiker från båda
blocken i Västra Götalandsregionen: ”Det finns möjligheter att genom politiska beslut och åtgärder
minska hälsoklyftorna. Det ska inte
skilja nio år i medellivslängd mellan
människor bosatta i Saltholmen och
Bergsjön.”

Malmökommissionens företrädare
skrev i Dagens Nyheter (22 februari
2012): ”Malmö hänger inte ihop socialt och det är en ojämlikhet som
ökar. Det syns tydligt när det gäller
hälsa. Det är nästan sju års skillnad i
medellivslängd mellan två stadsdelar i Malmö.”
Malmökommissionens uppgift är
att ta fram vetenskapligt underbyggda förslag på vad kommunen kan
göra för att minska dessa skillnader.
Den menar att det behövs långsiktiga strategier för en inkluderande
politik både i Malmö och i Sverige.
Föreningens tidigare sekreterare
Anna Balkfors är huvudsekreterare
i Malmökommissionen, som leds av
Sven-Olof Isacsson, professor emeritus i socialmedicin.
/ Jan Linde

Välkommen till SFFF:s årsmöte
Tid:
Plats:

7 juni 2012 kl. 16-18.

IOGT-NTO Gården i Klara (5 minuter från SJ Centralstation),
		 Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm
		Var med och påverka föreningens framtida verksamhet!
När du har anmält dig kommer vi att skicka möteshandlingar
till dig på e-post.

Anmäl dig på:

info@folkhalsoarbete.se

Lisbet Omberg, Utredare vid
Samhällsmedicinska enheten,
Örebro läns landsting
– På mitt skrivbord har jag just nu
ett antal nytecknade folkhälsoavtal som är grunden i ett långsiktigt strategiskt folkhälsoarbete i
Örebro län.
Avtalen bygger samverkan mellan
landstinget, de tolv kommunerna
i länet, Örebro läns idrottsförbund
och Örebro läns bildningsförbund.
Jag har idag korrekturläst länets
nya folkhälsoplan som folkhälsoavtalen bygger på och innan jag
går hem för dagen skall jag skicka
en dagordning till ett av de fyra
politiska dialogfora vi har i länet
för att åstadkomma en politisk
samordning i folkhälsofrågor mellan folkhälsoavtalens parter. /CG
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Studiematerialet "Folkhälsa är politik" är antagligen föreningens enskilt största framgång med politikerutbildningar över hela landet. Nu har en helt omarbetad version tagits
fram till en ny utbildning av politiker i landet.. På bilden Jan Linde i föreläsartagen från den förra omgången politikerutbildningar.

"FOLKHÄLSA ÄR POLITIK" HELT OMARBETAD

Befolkningens hälsa
som politiskt uppdrag
Svensk förening för folkhälsoarbete har på nytt gett ut en idéskrift som heter Folkhälsa är politik.
Den tidigare idéskriften har spritts i ca 6 000 ex. Den nya skriften bygger på det arbete som gjorts
av Folkhälsoinstitutet kring den folkhälsopolitiska rapporten och erfarenheter som föreningen
gjort i dialog med mer än hälften av landets kommuner sedan 2002.

4
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FOLKHÄLSA ÄR
POLITIK – eller
politik för befolknin
gens

Vill du ha idéskriften gratis?
Du som är medlem i föreningen
och vill ha ditt eget exemplar
av idéskriften, som i vanliga fall
kostar 70 sek per exemplar, kan
du skicka en e-post till info@folkhalsoarbete.se så skickar vi dig ett
exemplar.

FOLKHÄLSA
ÄR POLITIK
- eller politik för
befolkningen
s hälsa

hälsa
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Idéskrift för kommu

Om du vill utbilda politiker kring
folkhälsa som politiskt uppdrag
kan du göra på två sätt:

n-, landstings- oc

h regionpolitiker

1.

Anmäl dig till vår kurs för
politikerutbildare som vi genomför torsdagen den 7 juni 2012
klockan 9.00-15.00 i Stockholm.
Anmäl dig på info@folkhalsoarbete.
se .

2.

Organisera en utbildning på
hemmaplan, det finns tre
alternativ:
• Heldagarskurs om minst 8 timmar
• Internatkurs från en förmiddag till
nästa dags eftermiddag,
• Tre politiska samtal, t. ex. kvällstid
eller ordna studiecirkel genom NBV
www.nbv.se.
Vill du ha hjälp att organisera
utbildningen kontakta jan.linde@
folkhalsoarbete.se eller ring Jan på
telefon 0705-88 65 84.

ISBN 978-91-637-0688

-2

En

god

folkhälsa

bidrar till samhällsekonomin. Innovationer och kreativitet, arbetsförmåga och konsumtion är beroende
av hälsa. En frisk befolkning ökar
också förutsättningarna för att vi
ska kunna upprätthålla en god och
rättvis välfärd. En väl fungerande
hälso- och sjukvård har betydelse för
hälsan genom att stärka det friska
och arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

2012-04-04 10:00:0
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folkhälsoaktör i det avseendet är de idéburna organisationerna
och folkbildningen som genom tio
studieförbund och 150 folkhögskolor
erbjuder gemenskap, livslångt lärande, kultur och delaktighet.

Jannes politiska fokus
•

Alla politiker vill ha ett hållbart samhälle. ”Folkhälsa är politik” är ett
verktyg i arbetet för att nå dit. Vi har
blivit bättre på ekologisk hållbarhet
och klimatsmarta lösningar men vi
har långt kvar när det gäller den sociala hållbarheten. Sociala gradienter
har blivit det nya sättet att beskriva
de ökande skillnaderna mellan olika
grupper. Det är skillnader i levnadsförhållanden som utgör risker för
hälsan. Medborgarnas möjlighet till
delaktighet, egenmakt och inflytande över sin egen situation, KASAM,
har också stor betydelse för hälsan.
En resurs som vi kanske inte ser som

•

•

•

•

Människors livsvillkor påverkar
i hög grad deras levnadsvanor.
Folkets hälsa bestäms av politiker, eftersom vi skapar de samhälleliga förutsättningarna för
hälsa.
Mycket av hälsan avgörs redan
i förskola och grundskola. Inget
är viktigare än en väl fungerande skola.
De ideella organisationernas –
civilsamhällets – betydelse för
folkhälsan är underskattad och
bör uppvärderas.
Vi politiker kan i mycket hög
grad påverka hälsan hos invandrade och hos personer med funk-

•

•

•

tionsnedsättningar.
Unga äldre (55-75 år) har både
resurser och god hälsa som det
gäller att ta vara på.
Vi ser för lite till orsakernas orsak till ohälsa och överbetonar
de uppenbara orsakerna, som
till exempel levnadsvanor.
Alkoholkonsumtionen och den
ökande tillgängligheten till alkohol oroar. Arbetet mot tobaksbruk har varit framgångsrikt
men insatserna måste fortsätta,
eftersom starka marknadskrafter arbetar för att öka både tobaksbruk och alkoholkonsumtion.
5
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tema: hållbar utveckling

Kan folkhälsoarbete
Både folkhälsoarbete och
miljöarbete går in under
paraplyet Hållbar Utveckling. Tyvärr kan det vara
så att dessa två aspekter
skiljs åt, medan de i själva
verket överlappar och
ömsesidigt förstärker
varandra, menar Mette
Kjörstad i Tyresö.

lar och tunga transporter.
De är de största miljöbovarna, värre än personbilar. Var tredje tung lastbil
på svenska vägar anlitas
av byggbranschen. Så om
man vill jobba för ”en hälsofrämjande och säker
yttre miljö” så berörs även
detta.

Sedan 2005 har jag turen
att i min tjänst kombinera
båda områdena.
Vardagsmotion
med
promenader eller cykling,
heter ”aktiva transporter”
på miljöspråk – man får
bättre hälsa och mindre utsläpp av koldioxid. Men för
att få ner mängden utsläpp
och partiklar behöver man
också göra något åt lastbi-

I Tyresö beräknas utbyggnad för vägar och VA-system fram till 2017 innebära
att ca 415 000 m3 = 600 000
ton schaktmassa ska transporteras. Men – med lokala
schaktupplag motsvarar
det minskade transportbehovet lika mycket CO2
utsläpp som 120 bilar som
kör 1.500 mil per år. Tillsammans med Ecoloop

Vardagsmotion med promenader eller cykling, "aktiva transporter" på miljöspråk, ger
bättre hälsa och bättre miljö.

från KTH arrangerade vi
en konferens i Tyresö om
Hållbar
Materialhantering, och vi jobbar med en
plan för lokalt omhändertagande av schaktmassa.
Andra miljö- och trafik-

säkerhetsfällor är varutransporter med leveranser till kommunens alla
skolor, förskolor, vårdhem,
gruppboenden och administrativa enheter. En beräkning som gjordes 2009

Ungdomar mentorer till politiker
Demokratifrågor kan också ingå
i en folkhälsoarbetares vardag.
Sören Berglund i Haninge har titeln
demokratiombudsman och intervjuas på telefon av Maria Pihlblad.
Vad gör en demokratiombudsman?
– Jag arbetar med barn och ungdomars rättigheter i Haninge kommun.
Arbetet sker på olika nivåer. Det
handlar bl.a. om ett intensivt arbete
med att påverka förtroendevalda och
att få in området i kommunens mål
och budget. Och självklart också att
träffa barn och ungdomar och arbeta
för deras inflytande och delaktighet.
Varför arbetar du just med
gruppen barn och ungdomar?
– Det var ett beslut från kommunfullmäktige. En prioritering från
kommunen.
6

Hur gör du allt det där?
– Vi genomför bl.a. workshops där
politiker och ungdomar får träffas.
Ett exempel på vad som pågår just nu
är ett projekt med mentorer. Femton
ungdomar har fått i uppdrag att vara
mentorer till lika många politiker.
Projektet kommer att pågå i tre-fyra
månader och syftar också till att öka
ungomars inflytande.
Hur många demokratiombudsmän finns det bland kommunerna i Sverige?
– Det finns nog ca 30-35 stycken,
men det är många fler som arbetar
med demokratifrågor. Flera av oss
ingår i ett nationellt nätverk som
heter Nationella Nätverket för Ungas Inflytande (NUNI). Det är till för
kommuner som vill utveckla sitt arbete med delaktighet och inflytande
för unga.

Kan du ge ett bra exempel på
när barn och ungdomar har fått
inflytande i kommunen?
– Ja, då vill jag lyfta fram två saker.
Den första är kommunens skolplan,
där ungdomarna för fyra år sedan
var med och påverkade för att få in
ett elevperspektiv. Detta är det dags
för nu till våren igen.
– Det andra exemplet är Ungdomens Hus. Ungdomens Hus är precis
som namnet låter ett ställe för ungdomar.
– De som får vara där är ungdomar
mellan 16 och 25 år. För att fylla huset
med olika aktiviteter genomfördes
en enkät bland ungdomarna där de
första femton sakerna som ungdomarna ville ha i huset har realiserats.
– Det finns bl.a. en spellokal, dansstudio, bio, syateljé och ett fik.
/Maria Pihlblad
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vara vad som helst?
visade att det var ca 17 000
leveranser till ca 70 adresser = ca 5 leveranser per
vecka och ställe utslaget
över årets 52 veckor. Nu
görs en förstudie för att
införa ett system med samordnad varudistribution, i
samverkan med övriga sju
södertörnskommuner. När
systemet genomförs, blir
det max 2-3 leveranser per
vecka, vilket även innebär
mindre arbete för de mottagande enheternas personal.

I Stockholm är de flesta
hushållen ensamhushåll.
Kollektivhus är en boendeform som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar, jag kallar

det ”Linas matkasse de
Luxe”.   Man får inte bara
matkassen hem, man slipper laga maten och diska
också! Det är bara att sätta
sig till dukat bord de gånger man själv inte är matansvarig. Man delar på saker
och spar därigenom pengar, förbrukar mindre energi med gemensam matlagning, får sociala kontakter
och ett utökat nätverk och
skyddsnät. Efter inbjudan
från kommunen till en informationskväll om kollektivhus, har en förening
bildats i Tyresö som vill
verka för att det kan byggas med hjälp av det kommunala bostadsbolaget.
/Mette Kjörstad

En blogg för hälsans skull

E

fter att i vanlig ordning ha betat av anstormningen av e-post och telefonsamtal bloggar
jag om några stadsdelar i västra Västerås.
Skrivandet på bloggen har blivit en av de viktigaste
informationslänkarna gentemot omvärlden. Där
får jag utrymme att berätta om vardagen utifrån
bloggens tema. Bloggen ger mig möjlighet att nå
en bredare publik över hela staden, vilket brukar
resultera i kommentarer, där medhåll blandas med
direkta ifrågasättanden – precis som det ska vara i
ett vitalt forum.
Som många andra städer dras olika delar av
Västerås med ett ”utvecklingsbart” rykte. Det finns
många fördomar om delar av staden som råkar vara
i mitt upptagningsområde. Arbetet med att lyfta
fram stadsdelen utifrån positiva känslorelaterade
värdeord som trygg, attraktiv, demokratisk, pålitlig
och dynamisk faller på mitt bord och då är det bara
att försöka göra det i så många sammanhang som
möjligt: blogg, Twitter, Facebook osv.
Ett viktigt inslag i en levande blogg är att knyta
den till sammanhang som äger legitimitet och har
många läsare. Jag samarbetar med VLT, Västmanlands läns tidning, och deras webbplats vilket ger
mig tillgång till en elektronisk mötesplats och en
större arena än om jag skulle blogga i något anonymt sammanhang.
Ibland får jag känslan av att jag är lika mycket
informatör som strateg. Kanske är det den naturliga
utvecklingen för oss folkhälsovetare, att likt kor på
grönbete som doftar gräs och vår, ta för oss av fler
och fler områden som tidigare inte var påtänkta för
vår utbildning. För mig är det positivt, rentav nödvändigt, med tanke på de varningsklockor som ringt
sig hesa om överutbildning på diverse lärosäten.
Stadsdelsbloggen är bara ett exempel på hur vi når
och kommunicerar med medborgare, det uppdraget
kommer aldrig att upphöra, det är bara metoderna
som skiftar.
Länk till bloggen: http://vlt.se/blogg/rabyochhammarbybloggen

Carl Gynne, områdessamordnare i Västerås,

I Haninge kommun träffas politiker och ungdomar. Det har resulterat i att ungdomarnas inflytande har ökat. Ungdomarna på bilden är bara illustrerande och har
inget med ungdomarna i artikeln att göra.

har fått en ny vardagsrutin. Genom att dagligen
blogga om vad som händer i hans omgivning har
han skaffat sig en informationskanal för folkhälsoarbetet – och får veta vad medborgarna tycker om
vad som görs.
7
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tema: hållbar utveckling

H

ållbar utveckling innebär att vi lever
på ett sätt som i ett långt perspektiv är
förenligt med människoartens överlevnad och välfärd. Våra vanligaste mått på
befolkningens hälsa – t.ex. medellivslängd
eller, ännu hellre, förväntad livslängd fri från allvarliga
hälsoproblem – måste anses vara de bästa tänkbara
indikatorerna på en hållbar utveckling.
Stämmer detta med uppfattningen att hållbar utveckling framför allt har med miljöfrågor som global
uppvärmning, tillgång till rent vatten eller biologisk
mångfald att göra? Ja, eftersom kriteriet för en ekologiskt hållbar utveckling är en utveckling som är förenlig
med människans överlevnad och välfärd. Alltså är en
långsiktigt god hälsa hos jordens befolkning en utmärkt
indikator på hur väl vi lyckas med miljöfrågorna.
Men vi behöver fler mått på hållbar utveckling, framförallt för att undvika att vi lever på “lånad tid”. Dagens
goda hälsa får inte bero på att vi förbrukar naturresurser som leder till en sannolikt försämrad hälsoutveckling i framtiden.
Det mesta pekar på att det är just det som händer idag.
Om vi drar ut konsekvenserna av den globala uppvärmningen ett par decennier (mycket kort tid i människans
historia) blir de troliga negativa konsekvenserna för
den globala hälsan högst betydande. Detta om vi nöjer
oss med att dra ut “tidslinjen” från dagens situation.
Om vi till detta lägger förhållandet att miljöpåverkan
idag ökar linjärt med ekonomisk tillväxt, så är vi riktigt
illa ute när man kalkylerar de framtida effekterna på
den globala hälsan.
Dagens utveckling är inte hållbar enligt
definitionen en fortsatt positiv global hälsoutveckling.
Brundtlandkommissionen lanserade 1986 en modell
för hållbar utveckling som särskiljer tre aspekter:
ekologisk, ekonomisk och social, som fungerar som
kommunicerande kärl. Alla tre aspekterna måste tåla en
prövning mot kriteriet att utvecklingen är förenlig med
en fortsatt god hälsa för jordens befolkning. På kort sikt
kan kanske de tre delsystemen “låna” från varandra
för att klara tillfälliga omställningar. Men i ett längre
perspektiv kan hållbar utveckling totalt bara garanteras
av att alla tre aspekterna uppvisar en hållbar utveckling
8

under större delen av en längre tidsperiod.
Detta innebär att den ekonomiska tillväxten på sikt
inte kan baseras på en icke-hållbar situation i det
ekologiska systemet, exempelvis på ett ökande utsläpp
av växthusgaser som i sin tur bidrar till ökad global
uppvärmning. Detta gäller även ekonomins relation till
den sociala delaspekten på hållbar utveckling. En ekonomisk tillväxt kan inte baseras på minskad demokrati
eller på växande social ojämlikhet.
Fenomenet social jämlikhet som en central faktor i en
hållbar utveckling har uppmärksammats alltmer. Intressant nog som en observation av en ökande ojämlikhet i
hälsa mellan olika regioner i världen och mellan olika
grupper i befolkningen inom många enskilda länder.
Marmotkommissionen lyfte fram detta i sin rapport
2008, som fick ett stort genomslag i det globala offentliga
samtalet. Marmot hävdar att detta genomslag framförallt var resultatet av den etiska dimensionen av en
ojämlik hälsa. En orättvis fördelning av hälsa är den typ
av orättvisa som är svårast att acceptera av alla orättvisor, enligt Marmot.
Jag menar att det är minst lika viktigt att inse att
ojämlikhet i hälsa är en indikator på en icke-hållbar
social utveckling. Hälsa är det bästa måttet på en hållbar utveckling oavsett vilken del av hållbarheten man
talar om därför att de tre aspekterna på hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk och social) hänger ihop på
ett oskiljaktigt sätt. I detta perspektiv blir den ökande
sociala ojämlikheten ett av de stora hoten mot en total
hållbar utveckling.
Det finns en rad olika studier som visar att jämlika
samhällen fungerar bättre än ojämlika. De skapar
större ekonomisk framgång (via exempelvis det sociala
kapitalet) och ökar villigheten att ändra livsstil för att
motverka negativ påverkan på ekologin. Ny psykologisk
forskning visar också att jämlikhet främjar en altruistisk inställning bland samhällets medlemmar.
Hälsans jämlikhet och dess sannolika framtida utveckling är ett mycket relevant mått
på en hållbar utveckling, globalt, nationellt
och lokalt. Inte det enda på den ”instrumentbräda” som behövs, men på en central och väl
synlig plats på denna.
/P-O Östergren
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mötet
Jag möter Anna-Maarit vid ingången till stadshuset i Eskilstuna, där kommunen
har sin administration. Huset ligger vid Fristadstorget mitt i stan. Sedan den 1 december 2011 tjänstgör Anna-Maarit Tirkkonen här som folkhälsostrateg. Hon arbetade
sedan sex år med folkhälsofrågor inom vuxenförvaltningen men när kommunstyrelsen ville satsa på folkhälsoarbete på ett mer strategiskt och långsiktigt sätt, och
dessutom erbjöd en heltidstjänst, sökte hon och fick jobbet.

Åsa Ranung träffar folkhälsostrategen
Anna-Maarit Tirkkonen i Eskilstuna

EN DAG I EN
FOLKHÄLSOARBETARES
LIV
>>>
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mötet

A

nna-Maarit gick den folkhälsove- betet. Det är sedan upp till Anna-Maarit att tillsammans
tenskapliga utbildningen i slutet med sin chef bryta ner, konkretisera och initiera olika
av 1990-talet för att hon lockades av utvecklingsarbeten utifrån planen. Anna-Maarit menar
det tvärvetenskapliga anslaget men att det allra viktigaste just nu är att bygga upp det stratehon har också ett allmänt intresse av giska arbetet och få en bättre systematik för arbetet.
Detta sker bl.a. genom att få in folkhälsovariabler i
hälsofrågor. En annan pusselbit som
spelade stor roll i valet av utbild- kommunens styrtal och att utveckla samverkan med
ning var insikten att den sociala ojämlikheten i så stor kommunens alla olika förvaltningar. Syftet är att mejsla
fram och kommunicera just deras
utsträckning påverkar hur vi mår:
roll i folkhälsoarbetet.
– Jag har sett på nära håll att det krävs
– Jag vill få ökad tydlighet i
mer än vilja för att kunna påverka sin
struktur
och systematik i arbetet,
egen hälsa.
Anna-Maarit Tirkkonen
det känns särskilt viktigt att få den
Anna-Maarits tjänst finns placerad
planerade styrgruppen för folkhälinom avdelningen för Demokrati och väl■ Fil mag. i folkhälsovetenskap vid Mälarsoarbete på plats.
färd där hennes chef, utvecklingsdirektödalens högskola, 2003
ren, sitter med i tjänstemannaledningen
■ Bor med sin familj på landet utanför
och är direkt underställd kommundirekVästerås.
Vid en fråga om särskilda uttören:
■ Gillar att röra på sig, särskilt i skogen
maningar för kommunen lyfter
– Jag har stor nytta av att samarbeta
med den egna mopsen Sune.
Anna-Maarit fram några av de fomed de andra strategerna på min avdel■ Läser helst faktaböcker och rapporter.
kuserade grupperna, som nämns i
ning. Här handläggs frågor om mäskliga
folkhälsoplanen.
Tre snabba frågor!
rättigheter, jämlikhet och jämställdhet,
• Barn och unga med ofullstän■ Det bästa med Eskilstuna?
integration och mångfald, stadsdelsutdiga betyg.
Det är en kommun där det händer något
veckling och demokrati. Alla med stor bä• Arbetslösa unga vuxna.
hela tiden. Ständig utveckling, det gillar
righet på folkhälsoarbetet.
• Personer med låg utbildning.
jag!
Utgångspunkter för arbetet finns i
• Personer med funktionsned■ Vad ger dig energi i arbetet?
”Handlingsplan för folkhälsa 2012-2015”
sättning
Bredden och att samverka med många!
från november 2011. I planen visar den
• Personer med utländsk bak■ Vart vill du resa på semester under
politiska ledningen sin tydliga viljeingrund.
2012?
riktning och prioriterade områden för arTill Boa Vista på Kap Verde!

Fakta om
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Anna-Maarit återkommer till problematiken med
den generella låga utbildningsnivån och höga arbetslösheten i kommunen.
Det här måste vi arbeta aktivt för att förändra på
sikt, det påverkar folkhälsan men är kanske först och
främst en rättighetsfråga.
Vad skulle du vilja säga till studenter och nyutbildade folkhälsovetare?
– Skapa kontakter ute i kommunerna redan under
studietiden om du har möjlighet.
Folkhälsofrågorna finns inom samtliga verksamheter inom en kommun, vänta inte med att söka ett jobb
till dess att det rubriceras folkhälsa!
Vilken kompetens behöver man ha för att ”vara
bra” på det här jobbet?
– Vara bra på att skapa relationer och kunna samverka. Kunna motivera och argumentera för varför
de här frågorna ska prioriteras. Ha insikt i mekanismerna bakom vad som påverkar hälsoutvecklingen
och dess fördelning – hälsans bestämningsfaktorer. Ha
kunskap om och redskap för förändringsarbete.
– Roligast av allt i mitt jobba är bredden, att på en
övergripande nivå få vara med i så många olika sammanhang, jag lär mig något varje dag, säger Anna-Marit innan vi skiljs åt.
/Åsa Ranung

Tre röster om Anna-Maarit
Anna-Maarit bidrar verkligen till
det främjande och tillåtande klimatet som råder i Sörmlands folkhälsonätverk. Hon har varit med i
nätverket sedan starten och varit
del i utformandet av detta viktiga forum för länets strategiska folkhälsoarbete.
Katarina Gustafson, folkhälsoplanerare Landstinget
Sörmland, samordnare för Sörmlands folkhälsonätverk
Anna-Maarit är en tillgång för den
organisation hon tillhör och arbetar strukturerat, målmedvetet och
ger inte upp utan hittar nya vägar
om det krävs för att nå sina uppsatta mål. Att hon gör det med glimten
i ögat gör det bara ännu bättre.
Josephine Härdin, strategi- och planeringschef vid
vuxenförvaltningen i Eskilstuna kommun och Anna-Maarits
tidigare chef.
Anna-Maarit är en övertygad folkhälsoarbetare och är en stor resurs
i vårt viktiga arbete för jämlik folkhälsa i Eskilstuna kommun!
Maria Chergui (V), kommunalråd
och ordförande miljö- och räddningstjänstnämnden
i Eskilstuna kommun
11
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nyheter

Vad var
det vi sa?

Folkhälsoarbetet
i Stockholms län tillbaka
till landstinget
Omorganisationer och namnbyten har präglat folkhälsoarbetet i
Stockholms län under flera år. Senaste gången flyttlasset gick var
i januari 2009 när landstingets
Centrum för folkhälsa fick Karolinska Institutet som huvudman.
KI skulle sin vana
trogen bli världsledande även i folkhälsa. Ambitionen
var att utveckla folkhälsoarbetet genom
en tydligare koppling
till forskning. I verkligheten innebar det
att kopplingen till det
lokala folkhälsoarbetet försvagades och den praktiska til�lämpningen, högskolans ” tredje
uppgift”, föll bort. Tyvärr vanligt
i forskarvärlden och något som
många ”olyckskorpar” också
fruktade skulle ske.
Nu har man dragit konsekvenserna av det inte så lyckade
huvudmannaskapet och 1 april
(nej, det är inget aprilskämt, red.
anm.) återgår folkhälsoarbetet
och alla berörda anställda till
landstinget.
Organisatoriskt placeras verksamheten vid SLSO (Stockholms
läns sjukvårdsområde). Vad den
nya organisationen kommer att
kallas är i dagsläget inte klart.
Hur mycket energi som tappats och flyttarna har kostat
redovisas inte heller, kanske
pengarna hade kommit bättre
till nytta i form av praktiskt
folkhälsoarbete? Hoppas nu att
folkhälsoflaggan hålls högt både
vad gäller namn och resurser och
att det utåtriktade arbetet stärks
i samverkan med länets kommuner som önskar sig en aktiv
medaktör. /Mes
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30 miljoner kronor
till äldres hälsa
Riksdagens Kultur- och hälsaförening har tryckt på

Regeringen har lyssnat på riksdagens kultur- och hälsaförening om kulturens betydelse för hälsan och kultur på
recept. I oktober blir det seminarium om forskning på Kungliga Operan (bilden)..

Riksdagens Kultur- och hälsaförening består av riksdagsledamöter ifrån olika partier och utskott.
Ordförande och initiativtagare är
undertecknad Anne Marie Brodén (M) tillsammans med Solveig
Ternström, Gunilla von Bahr och
Christina Doctare.
Vår förening arbetar sedan 2007 med
att sätta frågan om kulturens betydelse för hälsan på den politiska dagordningen och har genomfört flera
seminarier i riksdagen, på Dramaten
och svenska ambassaden i Washington. I maj satsar vi på att på att sprida
goda exempel genom ett seminarium
i riksdagen med inriktning på kultur
och hälsa för äldre. Den 22 oktober
blir det ett seminarium på Kungliga
Operan i Stockholm om vad forskningen ser idag och på barn och ungdomars rätt till kultur och hälsa.
Vi har fått gehör hos regeringen

om kulturens betydelse för hälsan
genom satsningen på kultur för äldre
och kultur på recept. Kulturrådet har
fått i uppdrag av regeringen att arbeta med Kultur och hälsa bl.a. genom
kulturplanerna runt om i landet.
Kulturrådet har även fått uppdraget
att under 2011 fördela medel för att
främja äldre människors delaktighet i kulturlivet genom såväl kulturupplevelser som eget skapande i
gemenskap med andra. Landsting,
kommuner och privata vård- och
omsorgsgivare har fått bidrag för att
genomföra insatser som främjar ett
strukturerat och långsiktigt arbete
inom området. Hela satsningen omfattar 30 miljoner kronor.
/Anne Marie Brodén (M)
Riksdagsledamot från Halland
Ordförande i Föreningen Kultur- och
hälsa i Sveriges riksdag
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Pilotprojektet HOPP från Skolhälsan i Stockholms stad visar att det går att påverka barnens hälsa via föräldrarna..

Föräldrainsatser via skolan
kan minska fetma hos barn
HOPP – Hoppsta Obesity Prevention Project – är ett pilotprojekt som
visar att övervikt och fetma hos
skolbarn kan minska genom föräldrainriktade insatser via skolan.
I Hoppsta, som är ett fingerat namn,
bor många lågutbildade, låginkomsttagare och personer med utomeuropeisk bakgrund. Av 305 elever i
årskurs F-5 i Hoppstaskolan hade 20
procent övervikt och 7 procent fetma
i november 2008.
Syftet med HOPP-projektet (20082010) var att utveckla metoder för
insatser som gör att normalviktiga
skolbarn behåller normalt BMI,
samt att barn med övervikt eller
fetma successivt uppnår ett mer normalt BMI och mår minst lika bra som
tidigare.
Arbetet gick till så att föräldrarna
till barn med övervikt/fetma fick ett
informationsbrev och inbjöds till ett
viktsamtal, ett föräldramöte, recept
på fysisk aktivitet och viktföräldra-

grupp med tolv träffar, ledd av två
hälsopedagoger.
Fokus låg på goda matvanor, ökad
fysisk aktivitet och stöd till föräldrarna. Föräldrar till 27 barn började
i tre viktföräldragrupper.

Föräldrarna uppskattade viktsamtalet och gruppen och rapporterade
ökade kunskaper och ökat stöd,
men flera slutade ändå efter fem
gruppträffar. Positiva förändringar
hos barnen var ökad fysisk träning,
minskad tid framför TV/video, mer
familjeaktiviteter utanför hemmet
och lägre intag av söta drycker, sött
bröd och godis. Grönsakskonsumtionen ökade dock inte.
Efter ett år hade nästan alla normalviktiga yngre barn behållit normalt
BMI. Andelen barn med övervikt
eller fetma minskade 8 procent mer
i Hoppstaskolan än i två kontrollskolor. Efter 16 månader uppnådde
33 procent av de 83 barnen med över-

vikt/fetma en lägre BMI-kategori,
viktökningen hade bromsats upp hos
många och 64 procent hade ett lägre
BMIsds. Barnen mådde bra.
Resultaten tyder på att övervikt
och fetma kan minska hos barn genom föräldrainriktade insatser via
skolan, framför allt brev och viktsamtal, men fem gruppträffar hade
räckt. Många erfarenheter från
HOPP skulle kunna tillämpas i andra grundskolor i områden med hög
andel utlandsfödda och lågutbildade
föräldrar.
/Inga Swanberg

Projektrapporten finns som en pdffil på Skolhälsan, Stockholm stad:
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Skolhalsan/
Vill du ha kontakt, ring eller
maila Inga Swanberg, 073-762 39 39,
inga.swanberg@stockholm.se
13
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Ellinor Östensson, PhD student,
MPH, Institutionen för Kvinnors
och Barns Hälsa, KS
– Jag arbetar med en hälsoekonomisk modellstudie av screening mot livmoderhalscancer. I
studien jämför jag den nuvarande
cytologiska screeningen med
en ny screeningmetod, s.k. HPV
självtest. Det innebär att man erbjuder kvinnor att testa sig själva i
hemmet för humant papillomvirus
(HPV), som i vissa fall kan leda till
livmoderhalscancer. Kvinnorna får
ett självprovtagningskit hemskickat med post. Det innehåller bruksanvisning, platspinne,
platsrör och ett svarskuvert som
man lägger provet i och postar till
laboratoriet för HPV-analys. I den
hälsoekonomiska utvärderingen
bedöms om HPV självtest är ett
kostnadseffektivt alternativ till
nuvarande praxis. /CG

Hälsoekonomin på
väg att utvecklas
Den 24 februari genomförde SFFF
i samverkan med Akademikerförbundet SSR ett seminarium om
hälsoekonomi. Pia Johansson,
hälsoekonom vid Karolinska institutet, föreläste och diskuterade
om hälsoekonomins betydelse för
folkhälsoarbetet och folkhälsan.
Dagen bjöd på goda diskussioner
med Pia om betydelsen av ekonomiska utredningar i folkhälsoarbetet. Hälsoekonomin är på väg att
utvecklas för att bättre möta de
behov som finns av utredningar
som anpassas för det främjande
och förebyggande folkhälsoarbetet. Ett tiotal medlemmar från
båda våra organisationer närvarade under dagen. /MS
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Slutrapporten från "Kommission för ett socialt hållbart Malmö" ger nödvändiga pusselbitar.

Vågade tankar om
hållbart Malmö
Hur kan sambandet mellan välfärd
och tillväxt förändras för att minska
skillnader i hälsa? Vad är det som
behöver förändras och varför? Det
är frågor som Mikael Stigendal,
professor i sociologi vid Malmö
högskola, ställer sig i ett diskussionsunderlag inför slutrapporten
från ”Kommission för ett socialt
hållbart Malmö”, som kommer i
slutet av 2012.
En diskussion om begreppen välfärd
och tillväxt inleder resonemanget
och ligger till grund för en kritisk
diskussion framförallt om vad det
är för tillväxt vi producerar och hur
den påverkar sådant som sammanhållning och stabilitet. En historisk
tillbakablick visar att det har varit
möjligt att uppnå någon form av ordning. Kanske ska vi dra lärdom av
detta?
Andra trender har sedan kommit
att spela roll i Malmös utveckling.
Globaliseringens intåg var något
man var tvungen att förhålla sig till,
vilket – enligt rapportskrivaren – har
bidragit till tillkomsten av en ny politik, kallad stadspolitik. En stadspolitik som å ena sidan har bidragit till

Malmö som en regional tillväxtmotor, men å andra sidan också till ökad
segregation och skillnader i välfärd.
I den positiva utvecklingen av Malmö läggs ofta begreppet kunskapsstad – att Malmö har utvecklats dit
från att ha varit en industristad i
kris. Men Stigendal belyser kritiskt
det faktiska innehållet: ”Är Malmö
en kunskapsstad när var fjärde elev
i nionde klass inte får behörighet att
läsa vidare på gymnasieskolan?”.
”Räcker det med att ha en högskola?”.
Kunskap är bara ett av de begrepp
som Stigendal lyfter fram, sönderdelar, kopplar samman igen, och beskriver med väl valda ord. Andra är
segregation och arbete – båda avgörande begrepp för Malmö och andra
städers framtid. Vågade tankar och
idéer, kanske en del inte helt okontroversiella sådana, tillsammans med
genomtänkt underlag och forskning.
Det är vad som gör denna rapport till
en nödvändig pusselbit i kommissionens arbete, men också i ett generellt arbete med att utmana rådande
strukturer!
/Jenny Nilsson
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årets folkhälsokommun
År 2009 utlyste SFFF för första gången tävlingen Årets folkhälsokommun.
Det var Botkyrka som vann en tävling som granskar folkhälsoarbetet på organisationsnivå och bedömer i vilken grad det kan ses som strategiskt och
systematiskt. Nu är det dags igen! På www.folkhalsoarbete.se finns kriterierna för att delta i tävlingen. Sista anmälningsdag den 10 september 2012.

"Folkhälsopriset gav
styrka till vårt arbete"
Elisabeth Skoog Garås,
folkhälsosamordnare
i
Botkyrka kommun, summerar resultatet av att bli
utnämnd till årets Folkhälsokommun 2009.
En rad kriterier ska vara
uppfyllda för att kunna
aspirera på titeln. Detta
innebar för Elisabeth och
hennes medarbetare att
de behövde avsätta tid för
att kritiskt fundera kring
styrning, organisation och
faktiska resultat av kommunens folkhälsoarbete.
Det var väl använd tid, menar Elisabeth.

– Det gav styrka till vårt
arbete. Vi kunde visa hur
väl förankrat folkhälsoarbetet är och vilken betydelse samverkan över sektorsgränser har.
Utnämningen var en av
flera faktorer som bidrog
till ett än mer målinriktat
folkhälsoarbete i Botkyrka
kommun. Underlaget blev

naturligtvis extra värdefullt när SFFF:s juryn
valde oss till årets folkhälsokommun. Nu fick vi
bekräftat att vi var på rätt
väg!

I Botkyrka gav utnämningen till årets folkhälsokommun också inspiration
till att sprida kunskap om
folkhälsoarbetet till kommunens invånare och till
att påbörja utbildning i
folkhälsoarbete för kommunens förtroendevalda.
Idag, år 2012, är folkhälsoarbetet en del av hållbar utveckling med fokus
på mänskliga rättigheter.
Kommunfullmäktige har
nyligen antagit en folkhälsopolicy och en utvecklingsplan för de närmaste
fyra åren.
Att förbättra folkhälsan
och minska skillnaderna i
hälsa är nu precis som år
2009 den viktigaste utmaningen. /Eva Järliden

”Den Gyllene moroten”,
en glasskulptur framtagen av Visbykonstnären/glasblåsaren
Christer Mattson.
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Det goda åldrandet – myt eller verklighet?
GERDA-projektet har gett nya kunskaper om möjligheter att förebygga
både demens och depression hos gamla människor.

Nya kunskaper kan förebygga
demens och depression

P

rojektet GErontologisk Regional DAtabas, började som
”Umeå 85+ studien” och har
pågått i snart tio år. Det består av tre stora databaser som omfattar totalt cirka 15 000 äldre personer i Västerbotten i Sverige och
Österbotten i Finland.
Projektet har till stor del finansierats av EU genom anslag från BotniaAtlantica och från olika myndigheter
i Sverige och Finland och har hittills
resulterat i 14 doktorsavhandlingar
och ett 60-tal vetenskapliga rapporter
Projektet har tydligt visat det aktiva och goda åldrandet men också
att det finns allvarliga hot mot gamla
människors hälsa. Gamla människor
i norra Sverige och Finland drabbas
i större utsträckning av stroke, demens, depression och höftfrakturer
än i övriga delar av Europa. Andelen
som drabbas av demens och depression har också ökat under 2000-talet.
Om denna ökning fortsätter får det
stora konsekvenser för framtidens
vård och omsorg i Sverige och Finland.
GERDA-projektet pekar också på
att många äldre utsätts för åldersdiskriminering och upplever att både
sjukvården och politiker har negativa attityder till gamla människor.
Särskilt gamla kvinnor diskrimineras i många avseenden av sjukvården
och får som regel sämre läkemedelsbehandling. Trots att gamla kvinnor
16

och män har lika mycket hjärt- kärlsjukdom har tre gånger fler män erbjudits hjärtoperationer.

Nästan alla gamla människor i studien har drabbats av svåra förluster,
som till exempel att ett vuxet barn
har avlidit eller att de själva drabbats
av stroke eller förlust av syn.
Ändå beskriver en stor andel att
de upplever glädje i livet. GERDAprojektet har fördjupat kunskaperna
om de inre styrkor som gör det möjligt för gamla människor att trots lidande och svåra förluster uppleva en
god livskvalitet.
Kunskaperna har resulterat i flera
interventionsstudier. Fysisk träning
till människor med demens har lika
stora effekt som demensläkemedel.
I ett pågående projekt används modern IT-teknik för att utvärdera om
tekniken kan användas för att förbättra äldre människors sociala liv
och hälsa.
GERDA-projektet
avslutas
nu

som ett EU-finansierat projekt men
forskningsprojektet går in i en ännu
intensivare fas. Under 2012 kommer
ytterligare ett par hundra av de allra äldsta i Västerbottens fjällkommuner besökas. Samtliga databaser
färdigställs och kommer att utgöra
en ovärderlig resurs för forskare och
samhällsplanerare under de kommande åren. Ett resultat blir ett stort
antal doktorsavhandlingar.

Forskarna i GERDA-projektet känner stor tacksamhet mot alla de äldre som deltagit i projektet och delat
med sig av sina erfarenheter och sin
livsvisdom. Förutom att vi själva har
fått nya perspektiv på livet har kunskaperna använts och kommer att
användas för att påverka politiker
och beslutsfattare att fatta kloka beslut när det gäller behov av vård och
omsorg i framtiden.
/Yngve Gustafson, professor Inst. för
Samhällsmedicin och Rehabilitering,
geriatrik, Umeå universitet

Folkhälsomagasinet • #1/12

Jenny Nilsson: Sex års
skillnad i medellivslängd
inom en stad och mer
än 30 procentenheters
skillnad i förvärvsfrekvens mellan utlandsfödda och svenskfödda
är bara två uttryck för
de stora skillnader som
finns mellan olika grupper i befolkningen. Den
största utmaningen och
viktigaste folkhälsofrågan
är därför att utarbeta strategier för att minska dessa
skillnader.
Åsa Ranung: Just nu ser
jag området social hållbarhet som ett av de viktigaste att fokusera på. Det
innefattar bl a aspekter
av mänskliga rättigheter,
kultur, utbildning och
bildning, mångfald och
demokrati. Men det viktigaste är att medverka till
att skapa  strukturer och
genomföra insatser som
leder till att arbetet blir
effektivt och långsiktigt.
Vi måste upp och ut ur de
diken och stuprör som vi
lätt hamnar i genom ett
för stort fokus enbart på t
ex levnadsvanornas påverkan på folkhälsan.
Eva Järliden: Den viktigaste folkhälsofrågan
för mig är de socioekonomiska skillnaderna i
hälsa och insatser för en
jämlik hälsoutveckling.

2012 i Örebro kommun
har politiken satt målet
att halvera barnfattigdomen till år 2020. Barnens
livsmiljö och villkor är i
fokus när vi nu inleder
ett arbete med sikte på att
minska barnfamiljernas
ekonomiska utsatthet och
mildra de negativa effekter som denna kan orsaka
barnen.

Maria Pihlblad: Våld i nära
relationer. Denna fråga
kanske inte alltid sammankopplas med folkhälsoarbete. Men att vara
utsatt för våld påverkar
personens hälsa på flera
olika sätt och bidrar också
till stora samhällsekonomiska kostnader. År 2011
uppskattade Institutet för
Hälso- och Sjukvårdsekonomi att mäns våld mot
kvinnor i nära relation
kostar samhället 2422
miljoner kronor per år.
Personer som blir utsatta
för våld i nära relation
(t.ex. av sammanboende
partner) behöver uppmärksammas och få stöd.
Flera organisa-

tioner i samhället har
ett ansvar att identifiera
de utsatta för att minska
onödig ohälsa.
Per-Olof Östergren: Den
viktigaste folkhälsofrågan
är nu att behålla fokus
på de strukturella förutsättningarna för en god
och jämlik hälsa. Detta
eftersom den individuella
ansatsen har bidragit till
att öka de sociala hälsoklyftorna.
Eleanor Bodel: Det största
hotet mot god folkhälsa är
ensamhet och isolering.
Vårt samhälle har blivit
individinriktat och egocentrerat. För att må bra
behöver vi alla vara sedda,
hörda, rörda och bekräftade. Att unga människor
inte behövs ute i arbetslivet och att våra äldre, som
byggt upp vårt samhälle,
belönas med en omsorg
som får kosta minimalt
ger ett omänskligt samhälle för alla. Vilket utgör
en fara för folkhälsan.
Malin Sturk: En fråga som
jag upplever blir mer och

mer aktuell är demokrati
och demokratiutveckling.
Möjligheterna att påverka
i Sverige är många men
det är inte alla som vet
om att eller hur de kan
påverka. Att uppleva delaktighet i samhället och
veta om att man kan göra
skillnad har en stor betydelse för förtroendet för
samhället som i sin tur är
avgörande för folkhälsan.

Anna Svensson: Den viktigaste folkhälsofrågan
just nu är arbetslösheten
bland ungdomar. Den
utgör en allvarlig risk för
den sociala och psykiska
hälsan men är även ett
ekonomiskt problem med
förlorade skatteintäkter
till välfärdssektorn.
Carl Gynne: Den viktigaste
folkhälsofrågan för mig
just nu är att skapa förutsättningar för att människor ska kunna påverka sin
livssituation – för att få arbete, lyfta sig ur fattigdom,
rösta i allmänna val, vara
en bra förälder, känna
medkänsla, engagera sig
i samhällsfrågor, leva ett
liv med god hälsa och ha
en framtidstro. Utan tilltro
till att vi kan påverka tappar vi grunden för det som
kallas demokrati.
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Riktiga män äter sallad
Mai-Lis Hellénius,
KC Wallberg
Ica Bokförlag 2012

Professor
Maj-Lis Hellénius har
skrivit en
annorlunda
kokbok för
att förmå
män att äta grönt. Här
vittnar en rad kända män
om vikten av god mat och
motion. Abbe Ibrahim, vd
för Operakällaren, springer
ett par mil i veckan och
frestar med sparrissallad
med rädisor och pocherat
ägg. Börje Salming säger
att han blivit salladskung.
Per Holknekt berättar om
sitt liv med sprit, droger
och hemlöshet och bjuder
på grillade kronärtskockor.
Men här finns också recept
på lammrostbiff och oxbringa – med kompletterande grönt. Fina bilder är det
också! Krymp midjemåttet
och förhindra hjärtinfarkt,
öka muskelstyrkan och
minska impotensproblem
genom att äta mer grönsaker, uppmanar professorn, som i sitt arbete som
hjärtläkare mött tusentals
män som behövt ändra sina
matvanor. /MeS

En bok som
stannar kvar
Den odödliga Henrietta Lacks
Rebecca Skloot
Leopard förlag 2012

The immortal life of Henrietta Lacks heter boken
egentligen, vilket säger mer
än enbart ”den odödliga”.
Det säger att livet är odödligt – i detta fall Henrietta
Lacks´ cancerceller.
18

Att lära sig om te och e
Vi dricker te och lär oss e
Livstycket, Tensta

Livstycket är ett kunskaps- och designcenter i Tensta, Stockholm, där
kvinnor från hela världen deltar.
Livstycket använder sig av den funktionella pedagogiken och kombinerar
konstnärlig verksamhet med teoretisk undervisning. Kvinnorna skapar
mönster utifrån sina traditioner och
erfarenheter och trycker tyg i silk
screen. Den nya boken "Vi dricker te
och lär oss e" för att lära sig läsa har
de gjort själva. Läs mer om Livstycket
på www.livstycket.se

Då Henrietta Lacks,
en fattig svart kvinna i
Baltimore, 1951 var döende
i livmoderhalscancer, togs
cellprover från hennes
tumör utan hennes vetskap
och medgivande. Hennes
familj visste heller inte om
detta förrän 20 år efteråt då
hennes namn började dyka
upp i vetenskapliga sammanhang.
Henriettas celler visade
sig vara exceptionellt livsdugliga – de förökade sig
som inga celler dittills hade
gjort i sjukhusets laboratorium. HeLa-cellen var född.
Sedan dess har HeLa-celler
fraktats och sålts över hela
jordklotet, även skickats ut
i rymden.
Författarinnan Rebecca
Skloot är vetenskapsjourna-

Foto : P eder B j ö rkegren

Män som
äter sallad

list och tog på sig uppgiften
att lära känna människan
Henrietta. Boken skildrar
hennes möten och relation
till Henriettas familj och
traumat för familjen, som
inget kunde om cellforskning: Lever min mamma?
Kan de återuppväcka
henne? De vita läkarna har
stulit vår mamma!
Boken berättar också om
cellforskningens utveckling
under 1900-talet fram till
idag och de forskningsrön
som den gett. Boken pekar
på frågor om etik inom
medicin och vetenskap och
hur människor behandlas
olika beroende på ras och
socioekonomisk status och
tillgångar.
Jag köpte boken på
flygplatsen i New York,
sträckläste hela vägen till
Stockholm, struntade i jetlag för jag kunde inte släppa
boken. Jag har köpt två ex
på svenska för att ge bort,
fastän den inte kommit ut
i pocket ännu – denna bok
har allt man kan önska sig
av en bok – den stannar
kvar i medvetandet och
hjärtat. Läs den!
/Mette Kjörstad

Redskapet
som alla har
Självbilder – att komma
vidare genom skapande
Annika Berg-Frykholm
Bokförlaget Bergsäker 2008

Inspiration
för alla med
intresse för
personlig utveckling. Att
arbeta med
inre bilder är ett sätt att
söka kunskap om sig själv,
en väg till läkning och förändring. Hur är det möjligt?
Vad är det som sker när
man målar? I människan,
i bilden? Det beskrivs lättillgängligt och insiktsfullt
i denna vackra bok, full av
dramatiska men hoppfulla
livsberättelser och 200
bilder gjorda av människor
i alla åldrar. Om ett verktyg
och ett uttrycksmedel vi
alla har tillgång till men
som många är ovetande
om. Boken visar även hur
användbar bilden kan vara
för olika yrkesgrupper, bl a
inom pedagogisk, terapeutisk, social eller själavårdande verksamhet.
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befolkningens hälsa

Du håller i din hand
idéskriften Folkhälsa
är politik – eller politik
hälsa. Den är skriven
för befolkningens
av en politiker och
vänder sig till andra
politiker i kommuner
folkhälsointresserad
och landsting/regioner.
e
Befolkningens hälsa
på samhällsnivå –
folkhälsan – påverkas
flesta av dem har
av en rad faktorer,
en politisk dimension.
och de
Det finns stora skillnader
grupper, olika miljöer
i hälsa mellan olika
och olika geografiska
områden.
Folkhälsa handlar
om goda och likvärdiga
livsvillkor för hela
skillnader som finns
befolkningen, och
ska vara så små som
att de
möjligt. Om livsvillkoren
grupper, försämras
försämras för vissa
folkhälsan. Vi talar
ofta om ohälsans
ganska ytlig nivå.
orsaker, men rör
Det är viktigt att också
oss då på en
våga tala om vad
till exempel de bakomliggande
som är ”orsakernas
orsak”,
skillnaderna i samhället.
Vissa grupper har
mindre goda livsvillkor.
I folkhälsoarbetet
fokus på grupper
måste vi ha extra
som arbetslösa, lågutbildade,
invandrade och personer
funktionsnedsättnin
g. Barn i de här grupperna
med
behöver också uppmärksammas,
liksom gruppen ensamstående
kvinnor med barn.
Skolan är central
för folkhälsan. Den
avgör i många fall
försörjning man får,
vilket arbete och
något som i sin tur
vilken
påverkar hälsan.
En god folkhälsa
bidrar till en bättre
samhällsekonomi.
en god samhällsutveckling
Det finns samband
mellan
och en frisk befolkning.
arbetsförmåga och
Innovationer och
kreativitet,
konsumtion är beroende
av hälsa. En frisk
välfärdssystemet
befolkning är billigare
och ökar förutsättningarna
för
för att vi ska kunna
och rättvis välfärd.
upprätthålla en god
Alla politiker vill ha
ett hållbart samhälle.
Vi har blivit bättre
och klimatsmarta
på ekologisk hållbarhet
lösningar, och vi är
bra på ekonomisk
medborgarnas pengar.
hållbarhet och på
Men, hur har vi det
att hantera
med den sociala
hållbarheten?
Vi ser allt oftare sambanden
mellan sociala förhållanden
deras eller hela samhällets
för individer eller grupper
hälsa – folkhälsan.
Skillnaderna i levnadsförhållanden och
olika grupper har
ökat, och det medför
mellan
risker för hälsan.

FOLKHÄLSA ÄR
POLITIK – eller
politik för

Folkhälsa är politik

Bli medlem före 31
juli så får du idéskriften Folkhälsa
är politik.
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Carl Gynne
Tunbyvägen 85
722 23 Västerås

hälsa på/Bodil Jönsson

När horisonten flyttar sig
Vad ska vi göra med den sista tredjedelen av våra liv? Det är en fråga
som Bodil Jönsson, fysiker, författare och professor emerita tar upp i
sin senaste bok När horisonten flyttar
sig: Att bli gammal i en ny tid.
I stället för att prata ålder borde vi
fundera över vad vi vill göra när vi
blir gamla, menar Bodil och föreslår
bland mycket annat att man ska inrätta ett ”horisontråd”.
En förebild är Trygghetsrådet, som
ägs gemensamt av arbetsmarknadens parter. Dit kan människor som
blir uppsagda från sina jobb vända
sig för att få råd och hjälp att hitta
nya jobb – men också för att få en ny
inriktning på sina liv. Till horisontrådet skulle människor kunna gå
innan de pensioneras och få frågan:
Vad vill du göra?
Det gäller att ge vägledning inför
denna fas av omställning, att vidga
fantasin så att vi kan se nya horisonter. Konstnärer pensionerar sig ju
inte, de bara fortsätter. De drivs av en
inre kraft att göra det de gör.
Ett horisontråd kan också vara bra
för människor i t.ex. 50-årsåldern
som inte orkar med sitt arbete eller
inser att de inte arbetar med det som
de helst vill.
– Möjligheterna att byta riktning
mitt i livet eller senare måste bli
större, menar Bodil.
Bodil är författare till flera böcker
som fått oss att se sakar och ting i ett
nytt ljus.  I ”Tio tankar om tid” skrev
hon t.ex. om ”ställtid” – ett begrepp
som många tagit till sig. Hon kom
själv i kontakt med uttrycket som
barn när hon var med i arbetet ute
i skogen – ställtid är den tid det tar
att sela hästen. Inom verkstadsindustrin är det den tid det tar att ställa
om maskinerna. Men ställtiden gäl20

giska möjligheterna innebär för äldre människor.
Vi lever friska längre och
därför behöver vi nya modeller för hur arbetet ska
fördelas över tid. Vi har
t.ex. väldigt många arbetslösa ungdomar här i landet;
äldre människor som vill
fortsätta sitt yrkesliv borde
kunna fungera som mentorer åt de yngre, lotsa in
dem i arbetslivet och överbrygga motsättningar.
Bodil har nu egna erfarenheter från en treårig
pensionärstillvaro. Vad gör
du själv för att hålla dig i
form?
– Jag har alltid sprungit
men nu har jag upptäckt att
det inte räcker för att behålla musklerna. Så nu är
det gymmet som gäller! Jag
drivs av ett starkt idéflöde
och får nödvändig social
Vi blir inte dummare när vi blir gamla, konstaterar Bodil
Jönsson.
och intellektuell friktion

FOTO: Håkan E Bengtsson
bland annat på nätet. Genom min blogg (bodiljonsler också människor med helt andra
yrken. Ingen kan kasta sig direkt in i son.se/blog/ ) för jag ”riktiga” samett uppdrag, man behöver tid att stäl- tal med andra människor.
Det händer att Bodil föreläser på
la om, förbereda sig, plocka fram rätt
verktyg. Kanske är det så att äldre seniormässor där massor av resefökräver längre ställtid än yngre, men retag presenterar sig och studieföratt de sen kan utföra uppgiften väl så bund erbjuder hobbykurser:
– Inget fel i att resa eller ha en
snabbt och bra?
För det är inte så att vi blir dum- hobby men som livsinnehåll när man
mare när vi blir gamla, menar Bodil, slutar arbeta räcker det kanske inte
eller mindre kreativa.   Hjärnforsk- för alla.   Man bör ta sig en funderaningen visar att nya hjärnceller och re – vad vill jag göra med resten av
synapser skapas långt upp i vuxenli- mitt liv? Och hur kan jag utvecklas
vet. Vänster och höger hjärnhalva är som människa? Där skulle ett horiockså mer i balans hos äldre än hos sontråd kunna komma in. För mig
åtminstone har de existentiella fråyngre.
gorna blivit allt viktigare!
Bodil föreläser ofta och berättar då
vad de nya medicinska och teknolo/Marianne Enge Swartz

