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Ledare/

Politik är folkhälsa

S

killnaderna i hälsa har ökat sedan
början av 1980-talet och fortsätter att
öka. Detta samtidigt som medellivslängden, måttet vi använder för att
mäta den samlade hälsan på nationell nivå,
ökar för både män och kvinnor – den svenska
paradoxen. Som partipolitiker är det lätt att
skylla på andra och tidigare politiker, men
sambanden är kanske inte så enkla som att det
”är politikens fel”.
På konferensen ”Gör jämlikt – gör skillnad”,
som vi berättar om på annan plats i tidningen,
föreläste folkhälsoprofessorn från Linköping
Margareta Kristenson. Med hennes löfte ska
jag lyfta några av de sanningar som var hennes.
Det finns mycket tydliga skillnader i medellivslängd mellan olika grupper, främst de som
konstitueras av olika utbildningsnivå och socioekonomisk status som yrke och ekonomi.
Detta är ju redan kända fakta, men varför ökar
klyftorna? Inkomstskillnaderna har ökat sedan 1980-talet och vi kan bara anta att det har
spätt på klyftorna i medellivslängd, som kan
vara så stora som 9-11 år inom till exempel
Malmö och Göteborg. Kan förändringar i kvalitet eller kvantitet i välfärdstjänsterna sedan
80-talet förklara skillnaderna? Bevis på detta
finns och kan till och med avläsas på barnens
tandstatus (förekomsten av karies).
Lägre inkomster är förenat med mera utsatta
livsvillkor, negativa livshändelser, ogynnsam

Jan Linde
Ordförande
Svensk förening för
folkhälsoarbete

Vi behöver
stärka
människors
tilltro till sin
egen förmåga

arbetsmiljö, skador och våld. Människor med
lägre inkomster har också fler ogynnsamma
levnadsvanor, mindre socialt stöd, sämre tilltro till egen förmåga och är mera uppgivna
(det är inte lönt) och känner nedstämdhet och
hopplöshet. Tyvärr skapar lednings- och styrsystem i offentlig verksamhet sociala skillnader i hälsa genom dålig tillgänglighet, tröga
arbetsformer, brist på långsiktighet och uthållighet samt avsaknad av helhetssyn.
SKL anser att samhällets åtgärder ska vara
generella och tillgängliga för alla, men vara
särskilt intensiva för de mest utsatta, enligt
Margareta. Det är inte svårt att instämma. Att
det inte alltid fungerar beror ofta på brister i
välfärdens organisering.
Jag delar särskilt en av Margaretas avslutande synpunkter – att vi behöver stärka människors tilltro till sin egen förmåga, detta gäller särskilt individer i utsatt social position.
Vi gör det mest effektivt, menar jag, genom en
bättre fungerande grund- och gymnasieskola
som är tillgänglig för alla.
Ska vi minska skillnaderna i hälsa i Sverige
krävs det en bättre fördelning av resurserna.
Både de ekonomiska och de som är organiserade i det vi kallar den offentliga sektorn. Med
andra ord handlar folkhälsa i mycket hög grad
om politik!
/Jan Linde
ordförande i svensk förening
för folkhälsoarbete, sfff
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Knytkalas för folkhälsan
Föreningen planerar tre knytkonferenser om folkhälsoarbete under
2013. Var och när bestämmer ni
som arrangörer!

Knytkonferensen är som ett knytkalas där deltagarna tar med sig något att bjuda på. Därigenom tar man
vara på deltagarnas kunskaper och
vilja att dela med sig av dem till andra. Hela tillställningen bygger på
att alla som kommer bjuder på sig
själva och deltar. Ställ frågan till dig
själv. Vad har du att erbjuda på din
första knytkonferens?
Programmet läggs dagen innan
sessionerna, föreläsningarna, börjar. Alla får slåss om att hitta en bra
lucka för att få förmånen att dela
med sig av sina kunskaper. Vanligtvis har schemat 20-minutersmoduler.
Varje halvtimme kan alltså ett nytt
pass starta, man räknar med att det
tar 10 minuter att ta sig till nästa session. Ett pass kan också vara ett dubbelpass på 40 minuter. Räcker den
tiden inte till kan en ny tid läggas in
i schemat.
På schemat finns en kolumn för
varje lokal. Du väljer vad du vill tala
om och om du vill ha enkel- eller dubbelpass. På en given signal får alla
deltagarna skriva in sin rubrik och
förväntningar på sessionen på schemat (gridden). En session kan vara
en traditionell föreläsning, en verkstad där man praktiskt testar något

eller ett diskussionsforum i grupp.
Ofta hålls flera sessioner parallellt.
Ämnet kan vara vad som helst och
behöver inte direkt ha folkhälsoinnehåll. Det viktiga är att du tydligt
meddelar vad du vill dela med dig.
Då får du garanterat publik.

Jag gillar verkligen knytkonferenser! Vi brukar bli inbjudna till stora
och pampiga konferenser men ofta
blir man besviken för att det så sällan handlar om det senaste i forskningen och nästan aldrig handlar om
det praktiska folkhälsoarbetets metoder. Du kanske känner att du har
något att berätta för andra men blir
inte inbjuden. Nu har du chansen att
forma något själv! Jag har själv deltagit i flera stycken arrangerade av
IOGT-NTO medlemmar, det har alltid varit trevligt. Nu gör vi det kring
folkhälsotema, och det blir något helt
nytt.
Du kanske också gillar idén med en
knytkonferens?

Hallå, vad har du
på ditt skrivbord
Margareta Johansson, folkhälsochef, Örebro läns idrottsförbund
Just nu en skrift om föreningslivet och
folkbildningen i
folkhälsoarbetet – ett
kunskapsoch diskussionsunderlag som
idrottsförbundet ska använda sig av i samtal
med våra politiker i kommunerna och
landstinget. Frågan är hur man hittar
bra samverkansformer mellan det
offentliga och det ideella. Idrottsrörelsen har dessutom en stor utmaning i
att utforma verksamheten så att man
når nya grupper som idag är underrepresenterade i föreningarna t.ex. barn
som lever i ekonomiskt utsatta familjer,
flickor med invandrarbakgrund, personer med funktionsnedsättning.

Hör av dig till föreningen på min
epostadress om du/ni vill vara värd
för en Knytkonferens. Vi hoppas i
första hand på knytkonferenser i
eller i närheten av Göteborg, Stockholm, Malmö eller i Norrland. Vill
du delta som ”föreläsare” så kan du
berätta om detta också. Vi lägger ut
information om Knytkonferenser på
www.folkhalsoarbete.se så fort någon vill arragera en konferens.
/Jan Linde

www.folkhalsoarbete.se

Välkommen till SFFF:s årsmöte
Tid: Måndagen den 13 maj klockan 17.30–18.30.
Plats:	Norra Latins konferenslokaler (i anslutning i FHI:s konferens)
Drottninggatan 71 B, Stockholm
Anmäl deltagande så mailar vi årsmöteshandlingar till dig.
Ni som kommer oanmälda får handlingar när mötet börjar.

Anmäl dig på:

info@folkhalsoarbete.se
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tema: politik är folkhälsa

Så ska Västerbotten b
Folkhälsoarbete är basen i arbetet för att nå Västerbottens läns
landstings vision, skriver Harriet
Hedlund, ordförande i nämnden för
Folkhälsa och Primärvård i umeåregionen.
Vår vision att Västerbotten år 2020
ska ha världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning handlar
om helhet.
I vården påverkar vi människor
med rådgivning eller stöd för livsstilsförändringar som den enskilde
vill ha hjälp med. Men vi kan inte
bortse från friskfaktorer som arbete,
ekonomisk stabilitet och social gemenskap.
Därför ska våra insatser alltid ses i
ett större samhälleligt sammanhang
och ske tillsammans med andra aktörer i länet.
Tillsammans med kommunerna,
ofta i kommunala folkhälsoråd, och
andra aktörer arbetar vi för att åtgärda faktorer och miljöer som påverkar
hälsan.
Målet är att medborgarnas självupplevda hälsa blir bättre liksom det
allmänna hälsoläget i befolkningen.
Detta ska ske genom att engagera
många, arbeta på nya sätt och inom
nya områden, då när vi visionen.

www.hälsa2020.se
För viktiga områden som t.ex. säkrare sex behövs andra arenor än de
som landstinget traditionellt använder.
Vår vision har en egen webbsida,

TIPS

Sjunde Nordiska forskningskonferensen i Health
Promotion: Promoting
Health in Everyday Settings: Opportunity and
Challenge
Vestfold University College,
Norge 17-19 juni 2013
4

Harriet Hedlund:
”Landstingets politiker är
uthålliga och tålmodiga i
folkhälsoarbetet ”
Umeå ska vara friskast i
världen, så är planen.
Foto : I sto c k p h oto.c o m

hälsa2020.se, som är till för alla.
Den fungerar också som landstingets virtuella yta för folkhälsokampanjer.
Här kan man chatta med specialister om aktuella ämnen, läsa bloggar,
använda en kostnadsfri stegutmaning och se animerade filmer om
ungdomars pinsamma kondommin-

Det moderna folkhälsoarbetet
introducerade begreppet ”vardagsarenor”, som en nyckelstrategi för hälsofrämjande arbete.
Men vad säger forskningen och
vad finns det för kunskaper om
den hälsofrämjande arenan som
strategi i folkhälsoarbetet? Den

nen. Filmerna är välbesökta och nås
även via Youtube.
En informationsfilm om var man
testar sig för sexuellt överförda sjukdomar finns snart på olika språk.

frågan ska konferensen försöka
ge svar på.
Drygt hundra forskare
medverkar och bidrar med att
öka förståelsen kring hälsofrämjande vardagsarenor som
tillämpningsområde i det
lokala folkhälsoarbetet. Central

utgångspunkt är det lokala perspektivet och empowerment.
Mer information om konferensen finns på http://www.hive.
no/about-vuc/conferences/
nhprc/welcome/.
Sista dag för anmälan av
posterpresentation är 1 maj.
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bli friskast i världen
många högstadieklasser
som möjligt under ett läsår.
Information från en nästan jämnårig om tobakens
skadeverkningar, rollspel
eller värderingsövningar
om tobak förstärker arbetet med Tobaksfri Duo.
Coachen bloggar om
klassbesöken, lägger upp
tävlingar eller fakta som
lockar ungdomarna att gå
in och läsa mer om tobak
på www.tobaksfri.se.

Salut

Tobaksfri Duo
Tobaksfri Duo har funnits
länge i Västerbotten. Det
är en effektiv kontraktsmetod där en ungdom och

en vuxen förbinder sig att
vara tobaksfria under högstadiet.
Unga tobakscoacher har
anställts och de besöker så

Hallå, vad har du
på ditt skrivbord?
Karin Fröding, universitetslektor,
Institutionen för hälsovetenskap och
medicin, Örebro universitet
Min almanacka – den hjälper mig med den
struktur som jag så väl behöver i mitt mång-

Salut är vår hälsofrämjande salutogena satsning för
länets alla barn – väntade,
nyfödda och växande, samt
deras föräldrar som involveras redan under graviditeten.
I Salut-satsningen prioriteras trygga och goda
uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och goda
matvanor. Salut är indelad
i moduler baserade på barnets olika åldrar. Insatserna är framtagna tillsammans med barnmorskor,
BHV-sköterskor, förskolepersonal m.fl. och i nära
samarbete med forskare.
Insatser som bedöms
mest angelägna i just den
åldern prioriteras. Barnet
passerar under uppväx-

facetterade arbete som lektor,
forskare och programansvarig.
Min avhandling – den använde jag häromdagen när
jag ville ha inspiration kring
en föreläsning.
15 mappar med diverse papper ifrån olika projekt och möten

ten genom modulerna och
möts av hälsofrämjande
och sjukdomsförebyggande insatser på flera nivåer.
Genom Salut-satsningen
löper samverkan som en
röd tråd.

Psykisk hälsa
Vi har dessutom beslutat om ett tolfte målområde för folkhälsoarbetet
”Främja psykisk hälsa och
förebygga psykisk ohälsa”.
För att uppmärksamma
barns behov i samband
med att någon av föräldrarna drabbas av allvarlig
sjukdom utbildas medarbetare i ”Beardslees familjeintervention” och ”Föra
barnen på tal”. Med hjälp
av dessa evidensbaserade
metoder ökar kommunikationen i familjen kring
förälderns sjukdom och
föräldraskapet stärks.
Detta är något av det
vi arbetar med för att nå
visionen. Mycket mera
finns att ta del av på www.
hälsa2020.se. Landstingets
politiker är uthålliga och
tålmodiga i folkhälsoarbetet och det bidrar till att vi
kommer allt närmare att
nå vår vision.
/Harriet Hedlund

jag är inblandad i.
En pärplatta i regnbågens alla
färger, det är skönt att bli påmind om livet när arbetsdagen
är slut.
Till sist, en vackert snidad träfigur som sitter och tänker. Den
frågar: Vad tänker du på?
5
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tema: politik är folkhälsa
Regeringen lämnade den 18 mars en proposition om
en ny myndighet för folkhälsofrågor. SFFF:s Jan Linde
är oroad inför tänkbar politisk klåfingrighet.

Ny sammanslagen
myndighet oroar

F

olkhälsomyndigheten, ska
bildas den 1
januari 2014.
Propositionen
2012/13:116 ”En mer samlad
myndighetsstruktur
inom folkhälsoområdet”
är nu överlämnad till
riksdagen och har offentliggjorts på regeringens
hemsida.
Förändringen
utgör det tredje steget i
regeringens arbete med
att utveckla myndighetsstrukturen inom vård- och
omsorgsområdet.

Sveriges möjligheter att
mer effektivt delta i EUarbetet och i det internationella samarbetet.
Förslaget innebär att
Folkhälsoinstitutet (FHI)
och Smittskyddsinstitutet
(SMI) avvecklas och upphör den 31 december 2013
och att deras verksamhet
förs över till den nya myndigheten. Socialstyrelsens
uppgifter inom folk- och
miljöhälsorapporteringen,
miljömålsarbetet samt vissa av uppgifterna som rör
hälsoskydd förs också över
till den nya myndigheten.

Regeringen vill genom
förändringen förbättra förutsättningarna för ett mer
effektivt kunskapsbaserat
arbete inom folkhälsoområdet. Förutsättningarna
för att angripa folkhälsofrågorna samlat och integrerat ökar också, liksom
6

Folkhälsomyndighetens
verksamhet bör bedrivas
både i Östersund och i
Stockholmsområdet,
enligt regeringen. Lagändringar som föreslås innebär i huvudsak att FHI och
SMI i de lagar där dessa

myndigheter uttryckligen
utpekas med namn ersätts
med den nya myndighetens namn. Folkhälsomyndighetens verksamhet ska
finansieras på motsvarande sätt som gäller för andra myndigheter, omfattningen anpassas utifrån de
föreslagna förändringarna
i verksamhet och ansvar.

Vi i SFFF har inget att invända mot denna sammanslagning, men oroas av att
kompetens på nytt kan gå
till spillo. Erfarenheterna
från flytten till Östersund
visar hur sårbara små
myndigheter är för politisk klåfingrighet.
Som vi ser det har FHI
aldrig riktigt flyttat till
Östersund eftersom ledningen hela tiden haft kontor i Stockholm, något som
godkändes av Regeringen

så sent som förra året. Det
finns även andra faror i
annalkande och risk för att
de långsiktiga främjande
och förebyggande insatserna, som FHI har utvecklat
kompetens för, kommer att
drunkna i kortsiktiga hälso- och sjukvårdsinriktade
projekt.

Föreningen är orolig för
att detta ska bli ett tillfälle
att spara pengar, särskilt
nu när folkhälsofrågorna
och kostnaderna för den
ojämnt fördelade hälsan så
hamnat i fokus.
I vårt remissvar har vi
också efterlyst en folkhälsolag som kan stärka folkhälsans roll i relation till
smittskydd och miljöfrågor och hälso- och sjukvården som har sina lagar.
/Jan Linde
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Hållbarhetsnämnd
jobbar långsiktigt
I oktober 2012 beslöt
Landstingsfullmäktige i
Sörmland att inrätta en
ny nämnd – Hållbarhetsnämnden (HBN). Med sina
sju ordinarie ledamöter
ska nämnden, enligt sitt
reglemente, arbeta för
långsiktighet, kvalitet och
effektivitet i landstingets
arbete för social och ekologisk hållbarhet.
SFFF:s Åsa Ranung träffade Ylva G Karlsson, vice
ordförande i landstingsstyrelsen, folkhälsolandstingsråd i Landstinget
Sörmland samt ordförande
i den nya nämnden, över
en lunch på Restaurang
Qvarnen i Nyköping. ”Vi
äter och pratar. Ylva verkar verkligt glad åt sitt nya
uppdrag”, noterar Åsa,
och fyrar av sina frågor:

Kan du säga något om
bakgrunden till bildandet
av den här nämnden?
Behovet av att arbeta
långsiktigt, hållbart och effektivt är större än någonsin, den här nämnden är
ett svar på det. Det handlar
i stor utsträckning om den
politiska huvuduppgiften
– att ta ansvar för de gemensamma tillgångar vi
förvaltar i offentlig sektor.
Hållbarhet och strategisk
samhällsutveckling
är
frågor som måste gå över
budgetår och mandatperioder; de kan inte hanteras
via snabba beslut utan att
föregås av samtal och ana-

Ylva G Karls son

lys. Hållbarhetsnämnden
ska vara en politisk arena
med uppdrag att föra strategiska samtal.

Områden som finns
definierade i Hållbarhetsnämndens reglemente
är mänskliga rättigheter,
folkhälsa, miljö, etik och
demokratiutveckling.
Hur kom ni fram till just
dessa?
Valet av områden är
ingen slump, t.ex. inom FN
framhålls just dessa som
grundläggande för stabilitet i samhällsutvecklingen. De utgör själva
grunden för mänskligheten, kärnan, och är även
fundament för våra andra
verksamhetsområden.

Det här är ju frågor som
rör i stort sett hela organisationen. Hur är det tänkt
att HBN ska samspela
med de övriga?
Nämnden

har

för att föra de här
frågorna på en strategisk nivå. Uppdraget handlar om att
underlätta och skapa
förutsättningar för
förvaltningar, nämnder och utskott i
organisationen när
det gäller att ta sig
an och arbeta med
hållbarhetsfrågorna
utifrån en gemensam
praxis och kvalitet.
Nära
samverkan
med övriga i organisationen liksom med
andra aktörer i länet är
central för att vi ska kunna
öka kvalitet och stabilitet
inom hållbarhetsområdet.

sett arbetsområden gäller
att ha fokus tidigt i orsakskedjan.

I vilken ände ska ni börja
och vad ser du som fundament för arbetet i HBN?

Kan du säga något om
framgångsfaktorer för
nämnden?

Vi måste börja med att
utveckla
gemensamma
mål, en gemensam grundsyn bland nämndens ledamöter Vårt arbete och vår
roll måste vara tydlig. Oav-

O m v ä rl d s b e v a k n i n g
kommer att vara viktig.
Det finns flera goda exempel ute i landet som vi kan
lära oss av.

Vilka samverkansparter
ser du som särskilt viktiga för nämnden?
Landstingets samhällsmedicinska
funktioner
blir viktiga att samverka
med. Folkhälsocentrum,
Miljöenheten, Etiska rådet
och vår mångfaldsstrateg
är några andra viktiga
parter på tjänstemannasidan. I länet i övrigt behöver vi i första hand utveckla bra samverkan med
kommunerna, Länsstyrelsen, Regionförbundet och
Mälardalens högskola.

/Åsa Ranung

Fakta om Hållbarhetsnämnden
Uppdraget omfattar såväl den egna organisationen som
landstingets roll som regional aktör.
Hållbarhetsnämnden (HBN)
• ansvarar för att initiera och bereda ärenden av strategisk
karaktär inom områdena social och ekologisk hållbarhet.
• ska särskilt arbeta för att skapa en systematisk modell för
landstingets hållbarhetsarbete.
• ansvarar för att initiera och utveckla det regionalt inriktade
arbetet med att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god och jämlik hälsa för Sörmlands befolkning.
• ansvarar för särskilda budgetmedel för utveckling av landstingets hållbarhetsarbete.

ansvar
7
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tema: politik är folkhälsa
Den 1 januari 2012 trädde den nya folkhälsolagen i kraft i vårt västra grannland Norge. Syftet med lagen är att bidra till en samhällsutveckling som
främjar allmänhetens hälsa och minskar de sociala ojämlikheterna i hälsa
och levnadsår.

Kommunens ansvar tydligt
i norska folkhälsolagen

J

ag kan läsa mig till att lagen utgår från att en god
folkhälsa grundläggs av
faktorer utanför hälsooch sjukvården och att
den placerar ansvaret
för folkhälsoarbetet på samhällets
olika tvärvetenskapliga och tvärsektoriella arenor. För att få lite mer kött
på benen ställer jag, via mail, några
frågor till Ellen M Paulsen från Avdelningen levekår og helse vid Helsedirektoratet i Oslo och får både ett
vänligt bemötande och bra svar.
Ellen menar att det fanns flera
motiv bakom lagen. Hon lyfter fram
folkhälsoområdets nya utmaningar
avseende den sociala ojämlikheten i
hälsa och behoven av att knyta folkhälsoarbetet närmare samhällsplaneringen. Ett annat motiv var att
förtydliga vem och vilka som har
ansvaret för folkhälsan och folkhälsoarbetet; kommunens ansvar är
tydliggjort i den nya folkhälsolagen.

Beslutet var i mycket liten utsträckning omstritt utan togs i ett brett
samförstånd i Stortinget. Lagen är
väl mottagen ute i kommunerna men
det finns röster som lyfter behovet
av en medföljande ekonomisk stimu8

lans avseende implementering av lagens helhet och delar.

De viktigaste landvinningarna med
en ny lag är, enligt Ellen:
•
Att roller och ansvar på både
nationell, regional (fylkeskommuner) och lokal nivå är tydliggjord.
•
Att det är kommunen som har
ansvar för folkhälsoarbetet (inte
hälso- och sjukvården som det
var tidigare).
•
Att folkhälsoarbetets systematik
och hållbarhet stärks på lokal
och regional nivå. Det innebär
bl.a. att hälsoutmaningar och
resurser ska ligga till grund för
planering, strategier, mål och insatser.
•
Att resultat av uppföljning och
utvärdering av arbetet ska ligga
till grund för beslut om vidareutvecklingen av folkhälsoarbetet.

Jag frågar vidare hur man från den
norska statens sida avser att säkerställa tillämpningen av lagen. Enligt Ellen finns det ingen officiell
övergripande implementeringsplan
men lagen ligger som utgångspunkt
för en hel rad av Helsedirektoratets

aktiviteter till kommuner och fylkeskommuner. Huvudkomponenter i direktoratets uppföljning är att:
1. Bidra till kapacitetsuppbyggnad,
t.ex. kompetensutveckling och
att göra lagen känd.
2. Ha dialog med högskolor och
universitet som utbildar handledare samt att ta fram/erbjuda
verktyg för genomförande.
3. Ta fram ett program för att
kunna följa genomförandet av
folkhälsolagen. Arbetet med att
inkludera folkhälsan i det nationella kommun-stats-rapporteringssystemet (KOSTRA) är en
viktig fråga.

Arbetet med att säkerställa att lagen efterföljs är ett långsiktigt arbete. Det handlar både om att skapa
förutsättningar, bygga kompetens
och involvera fler aktörer i folkhälsoarbetet och att försäkra sig om att
de olika förvaltningsnivåerna verkligen följer den nya lagstiftningen i
sitt arbete.
Under våren kommer frågan troligen ut till fortsatt diskussion i
Stortinget. I Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015) står det att re-
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Hallå, vae har du
på ditt skrivbord?
Linnea Hedkvist, folkhälsostrateg
i kommunerna Nora, Lindesberg,
Hällefors och Ljusnarsberg.
Material om social hållbarhet och
jämlikhet i hälsa, en
fokusfråga i våra folkhälsoavtal mellan kommunerna och landstinget i
Örebro län. Lindesbergs
kommunfullmäktiges
ungdomsberedningshandlingar. Senast den
30 juni ska ett förslag
till långsiktigt hållbar ungdomspolitik
presenteras. Översiktsplaner för Nora
och Ljusnarsberg där revideringsarbetet
nu startat. Medborgardialog och social
hållbarhet är mina ingångar i arbetet.
Projekt Säkra skolvägar i Hällefors. Ett
arbete med barns och ungas delaktighet i samhällsplaneringsarbetet och hur
barn och unga uppfattar sin livsmiljö i
Hällefors.

geringen ska följa upp lagen med en
genomföringsplan. Förväntningen
är att denna kommer att presenteras
i en vitbok om folkhälsoarbetet under våren.

Min avslutande fråga handlar om
vilka utmaningar Ellen själv ser
för det norska folkhälsoarbetet i
dag. Hon menar att det i första hand
handlar om att etablera folkhälsoarbetet som ett tvärsektoriellt arbete
där olika sektorer har olika roller
och verktyg, men att var och en behöver se sin möjlighet (och skyldighet)
att medverka. Hon lyfter också fram
att det, särskilt i kommunerna, är en
sårbar och svår resursfråga när det
gäller att koordinera folkhälsoarbetet på tvärs över kommunens olika
sektorer.

➜ Länk till den norska regeringens hemsida
och folkhälsoområdet.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/
tema/folkehelse.html?id=10877
➜ Via länken nedan kan du läsa mer! Här
finns lagpropositionen och mer information
om bakgrund till lagen m m .
http://www.regjeringen.no/nb/dep/
hod/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop90-l-20102011.html?id=638503
➜ Följ den här länken om du vill läsa mer
om den kartläggning som genomfördes
innan lagen trädde i kraft:
http://www.helsedirektoratet.no/Om/
nyheter/Sider/folkehelse-pa-dagsorden-ikommunene.aspx

Eva Aalbu, chef för Folkhälsocentrum i Landstinget Sörmland.
En remiss från Swedish Standards
Institute (SIS) om Ledningssystem för hållbar
utveckling i kommuner,
landsting och regioner.
Den ska jag sätta mig in i,
bl.a. för att få inspiration
och vägledning till kommande och viktiga samtal
om hur vi i vårt landsting
kan förbättra det systematiska arbetet
med social hållbarhet. Det innefattar
bl.a. två av de arbetsområden som jag
är ansvarig för – strategiskt folkhälsoarbete och strategiskt barnrättsarbete.
En alldeles färsk inbjudan till en jättespännande konferens i Eskilstuna den
31 maj: Sörmland agerar för ökad social
hållbarhet och för minskade skillnader
i hälsa. Den arrangeras i samverkan
mellan Eskilstuna kommun och oss i
landstinget. Dessutom har jag en fin
kopp med många blyertspennor. Trots
datorer, gillar jag fortfarande att tänka
och skriva tillsammans med en penna.

/Åsa Ranung
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tema: politik är folkhälsa

Befolkningens hälsa
viktigaste indikatorn
Den första mars i år presenterade
Kommissionen för ett social hållbart Malmö, känd som Malmökommissionen, sin slutrapport. Läs
kortversionen här och ladda ner
hela rapporten på www.malmokommissionen.se.
Malmökommissionen tillsattes 2010
av kommunstyrelsen i Malmö och
uppdraget var att på ett liknande sätt
som den tidigare WHO-kommissionen för hälsans sociala bestämningsfaktorer, den så kallade Marmotkommissionen, analysera bakgrunden
till den socialt ojämlika hälsan i
Malmö och föreslå åtgärder för att
minska den.
Kommissionen bestod av 14 medlemmar, en blandning av experter
och ledande tjänstemän i stadens
förvaltning. Kommissionen skulle
arbeta oberoende av de politiker som
hade tillsatt den.

Kommissionens slutrapport innehåller två övergripande rekommendationer, 24 mål och förslag på
72 konkreta åtgärder som ska leda
till dessa mål. Den bakomliggande
analysen baseras på följande sex utgångspunkter:
•
Hållbar utveckling
•
Rätten till en god hälsa
•
Behovet av en ökad samhällsintegration
•
Ökad jämlikhet mellan könen
•
Principen om ett socialt investeringsperspektiv.
De två övergripande rekommendationerna var:
•
att etablera ett socialt investeringsperspektiv där man betraktar sociala investeringar som
lika viktiga som andra investe10

Malmös
väg mot
en hållbar
framtid
Hälsa, välfärd och rättvisa
Kommission för ett
socialt hållbart Malmö

•

ringar i ett samhälles infrastruktur
att öka deltagandet i de sociala
systemens processer för att återge marginaliserade individer
och grupper delaktighet och inflytande i samhället.

Vad är då mest utmärkande för
Malmökommissionens slutrapport?
Den gör befolkningens hälsoutveckling i ett samhälle till den viktigaste
indikatorn för hur det går för detta
samhälle. Detta som en konsekvens
av att göra den hållbara utvecklingen till utgångspunkten. Målet för
samhällets strävanden är att mänskligheten ska överleva i ett långsiktigt
perspektiv och leva ett så gott liv som
möjligt. Hälsa blir då det mest logiska måttet på framgång för denna
ambition och hälsans jämlikhet blir
ett mått på den sociala hållbarheten i
detta samhälle.
Detta innehåller en central värdering: människan och hennes möj-

ligheter att tänka, välja och handla
fritt från begränsande faktorer som
fattigdom eller sjukdom blir den tillgång som värderas högst i försöket
att uppnå en hållbar utveckling i
alla dess delar – den ekologiska, ekonomiska och sociala.
Hälsans sociala bestämningsfaktorer sätts in i ett större sammanhang och på ett tydligare sätt än i de
tidigare kommissionernas rapporter. Nödvändigheten med en jämlik
hälsa blir inte bara ett etiskt imperativ utan en logisk konsekvens av att
sträva efter en hållbar utveckling.
Malmökommissionen har tagit ytterligare ett steg i utforskandet av konsekvenserna av det som Santiago Alcazár kallade den “Kopernikanska
revolutionen” i synen på vårt samhälle – i stället för att sätta ekonomi
och politisk dominans i centrum för
vår förståelse av världen så framhålls de “mjuka” värdena hälsa och
miljö som de som andra samhällsfaktorer ska förhålla sig till.

Även rättighetsargumentet, rätten
till bästa möjliga hälsa, följer av
detta synsätt genom att upprätthållandet av det sociala kontraktet sätts
i fokus för ett samhälles sociala hållbarhet. Om inte människorna uppfattar samhället som rättvist genom
att dess resurser fördelas på ett jämlikt sätt, så kan inte det sociala kontraktet upprätthållas på sikt. Detta
är också ett starkt argument för en
fördjupad demokrati i alla delar av
samhället. Delaktighet och inflytande blir därför en nyckelfråga för
en god och jämlik hälsoutveckling i
ett samhälle, vilket i sin tur blir ett
kvitto på den hållbara samhällsutvecklingen.
/P-O Östergren
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Hallå, vad har du
på ditt skrivbord?

Media uppmärksammade stort
Gunilla von Bahs frånfälle. Nu har
regeringen instiftat en minnesfond.-

Ny fond för hälsa
I februari 2013 avled flöjtisten och
musikchefen Gunilla von Bahr.
För att hedra hennes minne har
riksdagen instiftat en minnesfond
med fokus på kulturens betydelse
för hälsan.
Gunilla von Bahr var mycket engagerad i arbetet med att knyta samman
forskning och konstnärlig utbildning
inom områdena musik och hälsa, ett
arbete som hon fortsatte med under
sina år som pensionär, framförallt i
Föreningen kultur och hälsa i Sveriges riksdag.
Hennes medverkan på vårt seminarium ”Kulturens betydelse för hälsan” på Kungliga Operan hösten 2012
blev hennes sista framträdande.
Gunillas önskan var att vi skulle
fortsätta arbeta vidare med kultur
och hälsa efter hennes bortgång.
Därför har riksdagen har instiftat
en minnesfond i Gunilla von Bahrs
namn med fokus på kulturens betydelse för hälsan.

Föreningen startade 2007 och består av ledamöter från Sveriges Riksdag samt experter från forskning,
kultur samt hälso- och sjukvården.
Gunilla var en självklar sekreterare
och med sin stora kunskap inom området viktig både för mig och styrelsen.
Föreningen vill bidra till större

medvetenhet om kulturens betydelse
för hälsan samt motivera till politiska beslut inom området.
Satsningar på kultur för äldre, kultur i skolan och kultur på recept är
några frågor vi drivit i riksdag och
regering.
Forskningen har visat vägen och
allt fler uppmärksammar nu kulturens betydelse för hälsan både nationellt och internationellt.

I början av juni arrangerar föreningen ett seminarium med inriktning
på Kulturens betydelse för kvinnors
hälsa med koppling till kultur och
mat.
Bland annat medverkar Alexandra
Charles och Anna Maria Corazza
Bildt. Under seminariet delas det
första stipendiet i Gunillas namn ut
till en person som har gjort något
speciellt inom området folkhälsa och
kultur.
Om du vill ge ditt stöd till minnesfonden för att göra området kultur och
hälsa ännu starkare är du så välkommen!
En valfri summa kan sättas in på
Handelsbanken, kontonr. 6830-679 783
768 eller bankgiro 108-1504.
/ Anne Marie Brodén
Riksdagsledamot och ordförande i Kultur och
hälsa föreningen i Sveriges riksdag

Cecilia Ljung, folkhälsostrateg på
folkhälsoförvaltningen, Karlskoga
och Degerfors kommuner
Två precis färdigskrivna
folkhälsopolitiska bokslut,
ett för Karlskoga och
ett för Degerfors. En
massa underlag från två
process/informations/
dialogdagar med drygt
60 personer som alla
arbetar med familjer
eller barn och unga i Degerfors. En
presentation om Degerforsmodellen
som jag ska hålla i morgon då det kommer studiebesök från Fauske i Norge.
Arbetsmaterial på en manual inför höstens kollegiala granskningar om hur bra
kommunerna i Partnerskapet efterlever
barnkonventionen. En post-it med en
spännande kontakt inför kommande
dansprojekt. Vi utgår från ett dansforskningsprojektet i Örebro läns landsting
som visar goda resultat på unga tjejers
psykiska hälsa.

Peter Björklund, utredningssekreterare barn och ungdom, Örebro
Förbereder ett antal utbildning- och
diskussionstillfällen om
värdegrundsarbetet i
skolan samt arbete med
likabehandling i förskolan
för personal. Ska få
ihop en skrivelse för ett
politiskt förslag om en
långsiktig och hållbar ungdomspolitik
i en av de kommuner jag arbetar med.
Samordnar och leder ett regionalt
nätverk för länets fritidsgårdar, sitter
med sammanställning för de senaste
träffarna och ska nu revidera skrivning om mål och syfte med nätverket.
Sammanställer innehåll från vår senaste
nätverksträff för skolledare och personal
i länsdelen för utskick. Har med kollegerna på Samhällsmedicin precis
påbörjat arbete med vår stora regionala
undersökning ”Liv och hälsa ung”, som
ska genomföras 2014.
11

Folkhälsomagasinet • #1/13

tema: politik är folkhälsa
Som vi rapporterat tidigare pågår ett omfattande arbete för att lyfta fram
behovet av en mer jämlik hälsa – ”Samling för social hållbarhet minskar
skillnader i ohälsa”. Ett 20-tal kommuner och landsting deltar. För att summera arbetet inbjöd SKL till en heldag kring dessa frågor på Älvsjömässan
i Stockholm den 22 mars i år.

Gör jämlikt – gör skillnad

E

tt digert program toppades av ”folkhälsogurun”
Sir Michael Marmot,
professor från London.
Men det som tilldrog sig
mest uppmärksamhet var nog Malmös arbete med den så kallade Malmökommissionen (läs mer sid 10).
På
konferensen
medverkande
SKLs VD Håkan Sörman, mannen
bakom alla öppna jämförelser, och
professor Margareta Kristenson från
Linköpings universitet. Ett politiskt
samtal mellan jämställdhetsminister
Maria Arnholm (fp) och riksdagsledamoten Gunvor G Ericson (mp) angav de politiska ramarna.

Fem parallella seminarier, av vilka
de nästan 400 deltagarna kunde välja
två, handlade om de fem rekommendationerna:
Hållbar styrning och ledning där
Botkyrka, Eskilstuna och Örebro redovisade sitt arbete.
Barnhälsodata i jämlikhetsarbetet där vi kunde lära av Göteborg,
Region Skåne och Helsingborg och
Landstinget Värmland med Arvika.
Sociala investeringar med VästraGötalandsregionen och landstinget i
Sörmland, som rapporterade om sin
utbildningssatsning.
Hållbar livsmiljö med trivsamma
idéer från tre landsting, Dalarna,
Halland och Västerbotten.
Mobilisering av lokala och regionala aktörer med en presentation av
de omfattande projekten i Västra Götalandsregionen. Regionförbundet
12

Östsam (Östergötland) och Malmö
Stad.
För föreningen var det särskilt
intressant att Årets folkhälsokommun 2012 Malmö Stad och Botkyrka
kommun, som fick utmärkelsen 2009,
var med och gjorde succé. ”Morotspriset” har haft betydelse för kommunernas arbete och Anna Balkfors
berömde SFFF för seminariet i Riksdagen, som inspirerade Malmö Stad
att starta sitt arbete.
Ett panelsamtal mellan tre politiker avslutade dagen. Marlen Burwick (s), kommunalråd från Uppsala,
som också är ordförande i SKLs beredning för Socialpolitik och individomsorg, försökte hitta konsensus i
folkhälsopolitiken med regionrådet
Birgitta Södertun (kd) från Region
Skåne och Västerbottens landstingspolitiker Nicke Grahn (fp). Särskilt
gladde det oss att Birgitta Södertun
berömde och rekommenderade våra
politikerutbildningar
”Folkhälsa
är politik”. En nyproducerad film,
”Samling för social hållbarhet – så
minskar vi skillnader i hälsa”, hade
premiär och uppskattades.

Personligen uppskattar jag det pedagogiska upplägget som innebar
stor frihet att själv sätta samman sin
dag, liksom det fina värdskapet som
projektledaren Jonas Frykman och
hans gäng gav. God stämningen och
ett bra program kommer inte av sig
själv, var en allmän kommentar. Hur
ska FHI kunna fixa en ännu bättre
konferens i maj när vi ska fira 10 år

med en nationell folkhälsopolitik?
Mest uppskattade jag Margareta
Kristensons föreläsning på temat
varför ökar skillnaderna i hälsa,
men mera om detta i ledaren.

E

/Jan Linde

ngagemanget vid konferensen
vill jag positivt uppfatta som det
definitiva sjumilasteget framåt för
jämlik hälsoutveckling. Min omedelbara känsla vid konferensens slut
var ändå en upplevelse av omtag,
d.v.s. hur länge måste vi upprepa och
förstärka vikten av politiskt ansvar,
styrning och ledning, långsiktighet,
hållbarhet, helhetsperspektiv och
sektorövergripande ansvar?
Det tar så mycket tid, så mycket
kraft, att försvara och förklara vad
folkhälsoarbete handlar om. Borde
räcka nu, nu borde hela Sverige vara
på banan. Jag menar, jämför med
miljöarbetet – också det en förutsättning för hållbar utveckling – där vi
mer självklart arbetar sektorövergripande och är delaktiga i den övergripande styrningen och ledningen.
Det är av nationellt intresse att samverka kring miljöfrågor. Miljöarbetet har tydliga nationella mål, som
fångas lokalt, får resurser och leder
till aktivitet.

Ps. Kanske är det själva ordet ”folkhälsoarbete” som hindrar? Borde vi
skippa det och tala om socialt hållbar
utveckling i stället? Ja, ännu bättre
kanske, att sätta ord på det vi vill
åstadkomma. Eller blir det bra om vi
får en lag?
/Eva Järliden
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Panelsamtal pågår.
Foto n : J a n L inde

Gävlegänget
samlat.

Professor Margareta Kristenson.
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Hjälpen som ingen tro
I Västerås har staden och föreningslivet tillsammans gjort en långsiktig satsning för barn och ungdomar
med kostnadsfria prova på-aktiviteter inom kultur och idrott.
Ungdomarna tog chansen och gensvaret har varit enormt.
Samverkan mellan staden och föreningslivet gav upphov till projektet
Try-it IDA där båda parter äger lika
stor del av det gemensamma åtagandet. Projektet gjorde att Västerås
stad 2011 vann Götapriset, för bästa
utvecklingsprojekt inom offentligt
finansierad verksamhet.
Try-it IDA erbjuder lika delar kultur- och idrottsaktiviteter, uppdelat
på entimmes-pass under två veckor.
Try-it IDA är en totalt kostnadsfri
verksamhet och lockar deltagare
från hela kommunen. Alla i aktuell
åldersgrupp får första dagen ett del14

tagarkort som också gäller som busskort vissa tider på dagen med Västmanlands lokaltrafik (VL).
Förra året fanns 17 olika aktiviteter med två-tre ledare på varje
aktivitet: fotboll, handboll, musik,
scouting, live, innebandy, rugby,
teater, badminton, skateboard, hantverk, dans, radiostyrda bilar, basket, MMA, asiatisk kampsport och
nycirkus. Ledarna får material och
en kontaktperson genom sin förening. Varje deltagande barn/ungdom
kan välja fyra aktiviteter per dag,
hur många gånger de vill under tvåveckorsperioden. Om de hittar något
de blir inspirerade av att fortsätta
med så har varje förening en handlingsplan för hur de ska kunna börja
i föreningen.

Try-It IDA fungerar som en dörröppnare för många barn och ungdomar

till nya eller nygamla intressen, men
även som ett skyltfönster för föreningslivet som får chansen att rekrytera nya potentiella medlemmar
in i sin förening.

Try-it IDA är idag det största enskilda
barn- och ungdomsarrangemanget
i Västerås och hade år 2012 på två
veckor 987 deltagare fördelade på
6385 deltagartillfällen med ett genomsnitt av 160 barn per dag. 52 procent var flickor och 48 procent pojkar.
55 procent av deltagarna hade ingen
föreningsanknytning tidigare och 45
procent har minst en förälder född i
annat land. Alla deltar på eget initiativ, det finns ingen organisering via
skola eller liknande bakom. Projektet har blivit en plattform för praktiskt integrationsarbete, vilket inte
var det primära syftet. Samverkan
har också möjliggjort ett öppnare
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Årets
Folkhälsokommun
2013?
Nu är det åter dags att kandidera till Årets Folkhälsokommun.
I vår bedömning ingår att värdera om arbetet sker systematiskt
och på en strategisk nivå.

odde var möjlig
arbetsklimat mellan den ideella och
offentliga sektorn och lett till flera
nyskapande satsningar för och med
barn och ungdomar.

Sedan hösten 2012 finns en fyrtioveckorssatsning där konceptet fortsätter i föreningslivets egna lokaler,
1-2 timmar provapå-verksamhet i
samtliga föreningars regi. Även här
är det gratis och busskort till och
från aktiviteten. Syftet är att få ännu
fler ungdomar till föreningslivet. För
många barn och ungdomar i Västerås har Try-it IDA blivit en andra
chans att utveckla ett intresse eller
att få en meningsfull fritid. Det har
blivit en chans de inte trodde fanns.
Varför satsa på ungdomar i Västerås?
Västerås är en snabbt växande
stad men med stora lokala skillnader

i inkomst, utbildningsnivå och skolresultat. Barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer än fler än
rikssnittet. Föreningslivet är stort
och varierat. År 2006 togs initiativ
till detta samverkansprojekt mellan
staden och föreningslivet för att uppmuntra målgruppen 10-15 åriga flickor och pojkar att fortsätta och/eller
utveckla sina fritidsintressen. Det
finns ett samband mellan barn/ungdomar som är engagerade i föreningslivet och skolresultat och framtidstro. Ett rikt föreningsliv innebär
på sikt bättre förutsättningar för att
fler barn och ungdomar ska nå målen i skolan.
/Carl Gynne

För mer information, se
www.tryitida.se eller www.vasteras.se
Kontakt: Mikael Thunblom 021-392085,
Carl Gynne 021-398408

2012 var det
Malmö kommun
som blev årets
fo l k h ä l s o ko m mun med denna
motivering:
”Malmö stad
bedriver ett omfattande
och
brett folkhälsoarbete som vi
bedömer
som
både strategiskt
och systematiskt. Arbetet med
det som nationellt beskrivs som
”Malmökommissionen” (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö) inger vederbörlig
respekt. Stadens arbetssätt när
det gäller folkhälsofrågor har ett
brett anslag och når alla kommunens delar samt har en bra
förankring både i politik och i
förvaltning. I Malmö finns stora
utmaningar när det gäller samhällets övergripande mål: Att
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen. Utmaningen är lika villkor för hela
befolkningen. En utmaning som
vi anser att Malmö stad tar på
stort ansvar.”
Du hittar mera information på
vår hemsida www.folkhalsoarbete.se. Våra kriterier för bedömningen återfinns i sin helhet på
hemsidan. Där finns också information om sista anmälningsdag.
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En projektgrupp från Växjö kommun reste till Potchefstroom i Sydafrika i
ett projekt med stöd från SIDA med temat ledarskap, mångfald och hälsa.
Jörgen Gustavsson ger sina intryck i ord och bild.

Folkhälsa
i Sydafrika

U

nder besöket träffade vi representanter från kommunen, universitet och polis som gav exempel på
hur de arbetar inom området ledarskap, mångfald och hälsa med
ett personalperspektiv.
Polisen hade några intressanta
insatser för de anställdas hälsa,
t.ex. att förbereda poliser för livet som pensionär och
stödja kollegor, inte bara i rollen som polis utan också
som familjemedlem.
Universitetet möter sina anställda med ett kundperspektiv. Kommunen arbetar systematiskt för att se vilken
kompetens personen som söker jobb har och vilket behov
av kompetens som finns i organisationen. Kommunen
har ett system för att värdera och ta tillvara personal
med praktisk kunskap genom en form av validering och
man har utbildning för arbetslösa ungdomar. De tre organisationerna har också modeller för hur man vill främja
hälsan för de anställda. Modellerna visar samband mellan hälsa, organisation och effekter i verksamheter och
handlingsplaner för genomförande. Modellerna tar vi
med oss!

finns, vi såg sådana i de välbärgade områdena. I Cape
Town såg vi många vuxna investera i sin hälsa – man var
ute och motionerade, vilket inte är vanligt i övriga Sydafrika – man lever i en annan verklighet.

Vi förstod att (alltför) stora mängder mat med mycket
kött uppskattas. Vi såg att alkoholkonsumtion inte var
något hinder för att köra bil. Vi satt i tobaksrök på restauranger och kände behov av att få promenera omkring
eller springa en runda efter mycket stillasittande. Men
Potchefstroom är inte uppbyggt så det uppmuntrar till att
ta sig fram per fot. Allt flera använder bilen för att transportera sig. Cykelvägar ser vi inte och trottoarer saknas. Cykeln är inget allmänt transportmedel, cyklisten
vi mötte uppfattades mest som en trafikstörning av vår
taxiförare. Däremot ser vi idrottsanläggningar med spinningcyklar för dem som kan och vill betala för ett pass
och vi hör om planer på en velodrom i Potchefstroom.
När vi är på restauranger uppmuntras vi med kluriga
skyltar att inte röka och McDonald´s uppmanade oss till
10 minuters promenad per dag, annars var det tunt med
hälsopromotion.
Sydafrika är ett rikt land, men har en medellivslängd på

Hälsofrågor ska lösas av sjukvården. Vad som påverkar
hälsan innan dess verkar inte uppmärksammas. Hälsan
blir aktuell först när man blir sjuk eller något har hänt.
Högt blodtryck ses som ett hälsoproblem, men verkar
inte kopplas till någon orsak. Det är uppenbart att många
är överviktiga, men det verkar inte upplevas som något
större problem i landet.
Idrottsanläggningar, grönområden och lekplatser

52 år. Den låga förväntade medellivslängden förklaras
med aids-epidemin, ohälsa i fattiga befolkningsgrupper
och hög dödlighet bland barn. Skillnader mellan rika och
fattiga är stora och tydliga. Lyxhus på ena sidan vägen
och kåkstad på andra. 17 procent av befolkningen lever
i extrem fattigdom och 23 procent bor i slumområden i
städer. Livsvillkor är helt olika beroende på din ekonomi,
var och hur du bor, etnicitet och kön.
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I Sydafrika är det extremt viktigt att komma in i samhällssystemet. Är du utanför arbetslivet är du utanför de
sociala skyddsnäten. Officiellt är 25 procent arbetslösa
men våra kollegor pratade om en verklig siffra på 40 procent. För att komma in i arbetslivet måste du ha klarat
skolan. Skolan hör till staten, men för dem som kan betala finns även privata skolor med färre elever per lärare.
Kommunen kan peka på behov av skolor i bostadsområden men inte bestämma om de ska byggas – det gör staten. Vi besöker en skola i Potchefstroom.

Flera berättade om barn som inte kom till skolan för att
det inte fanns någon skola i närheten och om skolor där
det inte fanns barn.
18

Klyftorna bevaras då delar av befolkningen varken kan
läsa eller skriva. Är du rik får du bättre skola, bättre arbete, bättre inkomst, bättre sjukvård och du lever länge.
Det finns förutsättningar att läsa vid universitet på olika
språk. Men alla utbildningar är inte öppna för alla etniska grupper, beroende på att undervisningsspråket kan
exkludera.

Skillnaderna ökar mellan rika och fattiga. Vi fick ändå
bilden av att de allra fattigaste fått det något bättre genom statens satsningar på bostäder och att arbetet för
att begränsa spridningen av aids också har gett resultat.
Man har börjat bygga hållplatser för kollektivtrafik i stä-
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derna och i Potchefstroom planerarnas en cykelväg. Alla
har fortfarande inte tillgång till rent vatten. Vi besökte
ett reningsverk där chefen berättade om det viktiga arbetet med att alla ska få rent vatten.

I Sydafrika är de enkla valen inte alltid de mest hälsosamma. Rökning, mycket alkohol, mycket mat och lite
fysisk aktivitet är en dålig kombination. Men vanlig i
Sydafrika. En tredjedel av männen och mer än hälften av
kvinnorna i Sydafrika är överviktiga. Antalet i Sydafrika som dött av diabetes har ökat med 38 procent från 1999
till 2006 och hjärtsjukdomar har ökat med 20 procent (enligt Heart and stroke foundation i Sydafrika). Samtidigt
är 5 procent av befolkningen undernärda. Andelen ung-

domar 16-24 år, som röker är 24 procent och detta kommer
också att öka ohälsan och behovet av sjukvård.

Sydafrika arbetar för högre medellivslängd, minskad
barndödlighet, att färre ska drabbas av HIV/ aids och
tuberkulos och man vill ha en effektivare hälso- och sjukvård. Den helt dominerande hälsofrågan är HIV/aids.
Det handlar om liv eller död. Men det finns fler problem
att uppmärksamma. När aids kom var Sydafrika sent ute.
Man tyckte det var för dyrt att investera i befolkningens
hälsa. Frågan är om landet vill investera i hälsa nu när
konsekvenserna av befolkningens ohälsa börjar märkas.
/Jörgen Gustavsson
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Läsning också friskvård
Friskvård på arbetsplatser är inget
nytt. Ofta har det handlat om ökad
fysisk aktivitet. Med ett holistiskt
perspektiv kan också läsning och
körsång betraktas som friskvård.
Att arbeta med friskvård på arbetsplatser är inget nytt men länge har
friskvårdsarbete inneburit ökad fysisk aktivitet. På Internet går det att
hitta flera företag vars affärsidé är
att erbjuda olika typer av tävlingar
för friskvårdsarbetet.
Ofta handlar det om att samla steg
och motionera i lag eller enskilt.
Fysisk aktivitet är en viktig del av
folkhälsoarbetet men friskvård kan
vara så mycket mer och nå så många
fler genom att bredda synen på vad
som är friskvård.
Bortom
friskvårdstävlingarna
finns en enorm bredd på aktiviteter
och insatser som kan genomföras i
friskvårdens namn.

cesser i hjärnan. Läsandet har inte
funnits tillräckligt länge för att vara
genetiskt inbyggt så när vi lär oss
läsa kopplas först ljud till symboler
och sedan symboler till mening. Det
gör att det skapas nya kopplingar
i hjärnan – och det skapas nya hela
tiden. Dessutom skapar det vi läser
känslor, frågor och kräver ofta tid för
reflektion.

körsång har tydliga hälsofördelar.
Körsångare får både fysisk aktivitet
och social gemenskap. Kulturupplevelser över lag har en positiv inverkan på hälsan. Att uppleva, beröras
och engageras av konst och kultur
gör oss glada, medvetna och friska.

Läsning ger människan mer än bara

Musik och dess koppling till hälsan

Men hur kan dessa delar komma in i
friskvårdsarbetet? Byt ut de traditionella friskvårdstävlingarna mot utmaningar där personalen uppmanas
att prova på nya eller andra aktiviteter; att läsa noveller tillsammans,
samla bilder av konstverk, se filmer
eller utmana varandra i korsord skapar både intresse för nya aktiviteter
och goda samtal på arbetsplatsen.
Friskvårdsaktiviteter utöver det
vanliga kan med fördel planeras så
att färdvägen dit innehåller vardagsmotion. På så sätt kan man få både
traditionell friskvård för kroppen
och utmaningar för knopp och själ
– ett mer heltäckande friskvårdsarbete med holistiskt perspektiv.

avkoppling och underhållning. Läsandet sätter igång flera olika pro-

är även den känd. Både att lyssna på
musik, spela instrument och sjunga

/Malin Sturk
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Att utmana hjärnan med korsord,
soduko och liknande skapar också
hjärnaktivitet och tvingar olika delar av hjärnan att arbeta samtidigt.
Att se samband, mönster och tvingas
tänka logiskt ger hjärnan en bra motion.
Forskning har visat att det är möjligt att skjuta bland annat demenssjukdomar på framtiden genom att
lösa korsord. Dessutom blir korsordslösaren piggare och får bättre
självkänsla.
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Seniorer skriver
för livet i Umeå
I Umeå skriver seniorerna för glatta
livet och det har de gjort i åtta år för
så länge sedan var det som projektet startade.
Utgångspunkten är att varje människa bär på en unik historia, men
också att berättelser och minnen så
småningom faller i glömska – om
ingen skriver ner dem. Livsberättelsen blir ett ovärderligt minnesdokument som kan föras vidare till släktingar, barn och barnbarn.
”Skrivandet har gett en sorts inre
frid – ett facit till att mitt liv varit
värt att leva, ett bevis på att mitt liv
i all sin enkelhet varit ett rätt så bra
liv”, skriver en av deltagarna.

Arbetet med att skriva livsberättelserna sker i studiecirkelform där
deltagarna får tips och inspiration
kring upplägg och texter. Det viktiga
är inte hur man skriver utan att man
skriver! För att kunna delta i kursen
krävs det att man har tillgång till dator.
Vårterminen 2013 startade en ny
kurs i Umeå med Mina Widding som
ledare. Vid kursens slut ska varje
deltagare ha en stomme till sin egen
livsberättelse, en unik skrift om sig
själv. En tanke är att också starta en
kurs i bokbinderi för att ge de egna
berättelserna en fin inramning.
/Eleanor Bodel

Debatt

Stöd EU:s tobaksproduktdirektiv
Den vetenskapliga litteraturen inom tobaksområdet
är mycket tydlig när det gäller vad som är verkningsfulla åtgärder. Förutom generella insatser för barns
goda och trygga uppväxtvillkor behövs specifika tobaksförebyggande insatserna för att stoppa nyrekryteringen av unga. CAN:s senaste undersökning visar
att rökningen i åk 2 på gymnasiet har ökat.
Åtgärder med starkt vetenskapligt stöd:
•
skatten på tobak är den avgjort viktigaste och det mest effektiva instrumentet.
•
införandet av neutrala standardiserade
paket.
•
exponeringsförbud på försäljningsställen.
•
smaktillsatser som vanilj, jordgubb och
mentol som lockar unga och kvinnor att börja
har ingen berättigad plats i tobak.
•
fler rökfria miljöer framförallt där barn
vistas.
•
ett tobaksfritt bemötande ska barn kunna

garanteras av vuxna som är verksamma i skola,
fritid, föreningsliv etc.
•
hjälp ska finnas för tobaksstopp för den majoritet
som vill sluta.
Flera av ovan beskrivna åtgärder ryms i ett direktivförslag från EU-kommissionen. Nu gäller det att Sverige stöder detta i parlamentet och ministerrådet. Hittills har Sverige inte ställt sig positivt till förslagen.
Att fortsätta informera i skolorna om tobakens
skadeverkningar och utöva tillsyn vad gäller försäljning och åldersgräns kommer inte att räcka. Barn och
unga kan och ska inte själva lösa konflikten mellan
folkhälsans och tobaksindustrins intressen, inte heller kirurgerna. Problemet kräver politiskt ledarskap
och mod för att tränga undan tobaksindustrins
framfart. Industrin kommer inte att kliva åt sidan. Vi måste flytta på dem.
Vill du hjälpa till – hör av dig. Det är hög tid!
Ewy Thörnqvist
ewy.thornqvist@tobaksfakta.se
Generalsekretare, Tobaksfakta- oberoende tankesmedja
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Om lyckan i att arbeta gratis och ilska över konsumtionssamhället handlar numrets boktips.

Obetalt ger
bättre hälsa

Framtidens civilsamhälle. Underlagsrapport 3 till Framtidskommissionen.
Tobias Harding
Norstedts Juridik AB

Boken diskuterar i fem kapitel
civilsamhällets
samhällsroll,
hur folkrörelseorganisationerna förändras och nya roller
i välfärden för civilsamhällets
organisationer, nätverket som
organisation och utmaningar på
vägen mot framtidens civilsamhälle. Tankeväckande läsning för
oss som är intresserade av hur
civilsamhällets nya roll påverkar
trygghet, delaktighet och annat
som är viktigt för folkhälsan på
strukturell nivå. Kan köpas för
240 kr på www.fritzes.se /JL

Gräddan av folkrörelseforskare

Civilsamhället i samhällskontraktet: en antologi om vad som
står på spel
Red. Filip Wijkström

Redaktören Filip
Wijkström har
lyckats samla
gräddan av
folkrörelseforskare i boken.
Inte mindre är 13 olika författare,
däribland Tobias Harding, författaren till Framtidens civilsamhälle. Mest intressanta inläggen
handlar om förvandlingen från
medlemskap till medlemslösa
organisationer, om föreningsli22

vet i förorten och om hur staten
överlämnar välfärdsarbetet till
organisationerna. Det avsnitt
som rönt mest uppmärksamhet är ”Folkbildningsfältets
grindvakter”, troligen därför att
folkbildningen (folkhögskolor
och studieförbund) har varit
föremål för en statlig översyn.
Kan köpas genom www.civilsociety.se för 210 kr+moms. /JL

Adam Smith
glömde sin
mamma

Det enda könet : varför du är
förförd av den ekonomiske
mannen och hur det förstör ditt
liv och världsekonomin
Katrine Kielos
Albert Bonniers förlag

Förra året kom
en liten läcker
bok, skriven
av en kvinna
på rakt och
enkelt språk:
”Det enda könet. Varför du är
så förförd av den ekonomiske
mannen och hur det förstör
ditt liv och världsekonomin”.
Boken handlar om ekonomi
och författaren heter Katrine
Kielos. När boken kom ut satt
hon i tv-sofforna, söt, blond och
med mycket läppstift, och blev
intervjuad. Hon fick DN Kulturs
kritikerpris för att hon ”med
handen på hjärtat gestaltar ett
ekonomiskt system i kris” och
var nominerad till August-priset.
I några meningar visar Katrine
Kielos på hur nationalekonomin
sedan Adam Smith varit i otakt

med verkligheten. ”Hur får du
din middag?”, lyder nationalekonomins grundläggande fråga.
Slaktaren, bagaren och bryggaren tillverkar inte sina produkter
av välvilja utan för att de tjänar
på det, skriver Adam Smith.
Men han glömde påpeka att
hans mamma ställde fram den
åt honom varje kväll, påpekar
Katrine Kielos. Läs boken och få
bekräftade alla dina fördomar
om vem som drar fördel av dagens ekonomiska struktur – och
hur den utarmar både vår jord
och våra sinnen. /MES

Att tänka
kan vara nog
Lyckliga i alla sina dagar
Nina Björk
Wahlström & Widstrand

Om samma sak
fast på annat
sätt skriver
Nina Björk i
”Lyckliga i alla
sina dagar.
Om pengars och människors
värde”, som är en uppgörelse
med konsumtionssamhället. Vi
drömmer, men vad drömmer vi
om? Skitdrömmar, kallade Nina
Björk drömmarna om ett nytt
kök, nya grejor när vi redan har
så mycket. Nina Björk menar att
ett system som kräver ständigt
ökad konsumtion är ohållbart.
Nina Björk brukar anklagas för
att hon inte har något recept
på hur vi ska kunna skapa ett
rättvist och jämlikt samhälle där
värden inte räknas i pengar. Hon
är utopist och visionär men får

oss att tänka efter. Kanske är det
nog. /MES

Uppgörelse från
dödsbädd
Illa far landet
Tony Judt
Övers: Lars Ohlsson
Karneval förlag

Från sin
sjukbädd
dikterade
historikern
Tony Judt ”Illa
far landet”. Det
blev hans testamente, Tony Judt
avled 2011, och är en uppgörelse med en ekonomistisk samtid;
vi vet vad saker och ting kostar
men har ingen aning om vad de
är värda.
Boken utgår från ett föredrag
som Tony Judt höll 2009 om
världssamhällets och socialdemokratins framtid. ”Illa far
landet” är en uppgörelse med
det som kännetecknar vår tid:
materialismen och egennyttan, den okritiska beundran
av marknaden, dyrkan av den
privata sektorn, föraktet för den
offentliga sektorn, de växande
klyftorna mellan rika och fattiga,
de falska föreställningarna om
en gränslös tillväxt.
Där är han lika ”orimlig” som
Katrine Kielos och Nina Björk i
sin uppfattning att samhället
skulle kunna se annorlunda ut
men här finns också ett förslag
på vad som bör göras för att lösa
problemen. Tony Judt utmanar
både till vänster och höger.

/MES

Till folkhälsostudenter, bli medlem i SFFF!!!
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
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Svensk Förening för Folkhälsoarbete är en av många aktörer
på folkhälsoområdet.
Läs mer om oss på
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FÖR DIG SOM ÄR
MEDLEM ELLER
TÄNKER BLI DET!

Kassör Carl Gynne
carl.gynne@vasteras.se

Som medlem kan du:

Jörgen Gustavsson
jorgen.gustavsson@vaxjo.se

Eleanor Bodel
eleanor.bodel@umea.se

• knyta kontakter, utbyta kunskap
och erfarenheter med kollegor inom
folkhälsoområdet genom föreningens
hemsidan
• presentera ditt arbete i Folkhälsomagasinet
• anmäla dig till föreningens hälsonätverk där du får hjälp av experter och
kan hjälpa andra
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). Inbetalningskortet sänds till dig när vi fått din
anmälan

Som medlem får du följande…
• Som ny medlem får du gratis idéskriften Folkhälsa är politik
• Vara med och påverka hur SFFF ska verka i framtiden och
möjlighet att driva egna frågor.
• Medlemstidningen Folkhälsomagasinet två gånger per år.
• Möjlighet att vara med och påverka politiker.
• Möjlighet att delta som observatör på politikerkursen Folkhälsa är
politik som vänder sig till kommun och landstings/regionpolitiker.
• Möjlighet att presentera ditt examensarbete på vår hemsida eller i
Folkhälsomagasinet.
• Få tips på ämne till examensarbete.
• Bygga på ditt folkhälsonätverk.

Styrelsen/ Svensk förening
för folkhälsoarbete

Redaktion:
Marianne Enge Swartz
Eva Järliden
Åsa Ranung
Jörgen Gustavsson

konferenser, Folkhälsomagasinet och

Varför ska du bli medlem?

☛

Jenny Nilsson
jenny.a.nilsson@malmo.se
Anna Svensson
anna.s.svensson@vgregion.se
Adjungerad till styrelsen:
Marianne Enge Swartz
Red. Folkhälsomagasinet
mes@comhem.se

Vill du ha
tidningen?
Vill du som arbetsgivare eller
privatperson få tillgång till
Folkhälsomagasinet utan att
vara medlem?
Svensk Förening För
Folkhälsoarbete möjliggör
nu en prenumeration av vår
uppskattade tidning. Årsprenumeration omfattar två
nummer och kostar 85 kr per
nummer exkl. porto.
Vid större beställningar
erhålls rabatt enligt följande
modell
10 exemplar = 10 % rabatt
20 exemplar = 15 % rabatt
Beställningar görs till styrelsens kassör, Carl Gynne på
carl.gynne@vasteras.se

Besök oss på nätet! www.folkhalsoarbete.se

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

Plats
för porto

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

SFFF
c/o Carl Gynne
Tunbyvägen 85
722 23 VÄSTERÅS

Telefax:
E-post:
Mobiltelefon:
Bostad:

Telefon:

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

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

hälsa på/Margareta Persson

Margareta vill mer
Jag går in genom Nordiska museets
personalingång och blir hämtad i
receptionen av Margareta Persson
och förd genom en lång korridor
till hennes lilla arbetsrum, där hon
arbetar sedan tre år. Det handlar
om att dokumentera handikapphistoria och samla in ”livsbilder” från
människor med funktionsnedsättningar.
– Vi vill synliggöra hur livet ser och
har sett ut för människor med funktionsnedsättningar och visa att det
är en del av den allmänna historien.
Det är en stor grupp människor som
idag osynliggörs och därmed diskrimineras.
Margaretas intresse för funktionshinderfrågor går tillbaka till barndomen då hennes mamma normalt
satt i rullstol men vid familjefotograferingar ställdes upp för att visa
att hon var ”normal”. Margareta var
ordförande i Handikappförbunden,
HSO, i 6 år och drev dessa frågor
också som ledamot i riksdagen i 8 år.
Hon har också verkat som oberoende
folkhälsokonsult.

När Margot Wallström var socialminister tillfrågades Margareta om hon
ville leda en folkhälsopolitisk utredning som både belyste samhällsvillkorens och de sociala strukturernas
betydelse för folkhälsan och levnadsvanorna.
Margareta hade möjlighet att påverka kommitténs sammansättning
och beslöt sig för att ”alla skulle
med”. Hon tyckte att arbetet var otroligt roligt, den stora behållningen
var att försöka få de olika parterna,
politiker, forskare och folkhälsotjänstemän, att tala samma språk.
Kommitténs arbete ledde till betänkandet ”Hälsa på lika vilkor”, som
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faktorer som påverkar vår
hälsa så det är ingen mening att bara fokusera på
mat och motion i folkhälsoarbetet.
Margareta hade tidigare
en blogg men har nu startat en grupp på Facebook:
VVV – vi som vill mer än
Villa Volvo Vovve.
– Kom på idén i tvättstugan och hoppas kunna
starta lite debatt. Jag hör
till dem som ifrågasätter
konsumtions- och konkurrenssamhället som gör att
man aldrig får känna sig
nöjd.

Margareta har fyra barn
och sambo sen tio år. Viktigast i livet är, enligt Margareta, att ha bra relationer
Långrandiga möten tar kål på Margareta Persson. Hennes
Facebookgrupp visar vad hon vill: VVV – Vi som vill mer än
på hemmaplan, med familj
Villa Volvo Vovve.

FOTO: Staffan hedlund
och vänner. Hon är 63 år
och börjar ta ut pension
bara moderaterna reserverade sig när funktionshinderprojektet slutar
emot. Den proposition som sedan an- i november. Samtalet glider till slut
togs av riksdagen för tio år sedan om in på frågor om ”vad händer sen”.
folkhälsomål var något urvattnad, Många talar om att de förlorar sin
men byggde på kommitténs förslag. yrkesidentitet när de pensioneras,
Den borgerliga regeringen kom se- men Margareta säger att någon sån
dan med ”En förnyad folkhälsopoli- har hon aldrig haft och alltså ingen
tik”, år 2008.
att förlora. Däremot kan pensione– Nu är jag mycket irriterad och ringen innebära att man förlorar sin
det är regeringens fel. Samtidigt som plattform, att ingen lyssnar till en
omvärlden blir allt mer medveten om längre. Kanske därför hon startat sin
de sociala faktorernas betydelse blir nätgrupp? Men föreningsliv är hon
vi allt mer individcentrerade i folk- trött på:
hälsoarbetet. Men jag väntade mig
– Står inte ut med långrandiga möinget annat heller av en borgerlig re- ten. Vill inte göra saker jag blir utled
gering, eftersom de vägrar se struk- av. Jag räknar med att fortsätta skriturers och sociala villkors betydelse. va, föreläsa, vara samhällsdebattör,
Folkhälsoinstitutet har också varit motionera mera och umgås mer med
för anpasslig och borde kunna göra de sju barnbarnen. Livet blir rikare
mer inom sina ramar.
om man har engagemang utanför en
– Det är en mängd grundläggande själv!
/Marianne Enge Swartz

