folkhälsokommun
ÅretsÅrets
folkhälsokommun

som
sigom
är det
självfallet
det äri folkhälsa?
möjligt att tävla i f
En fråga En
somfråga
infinner
sig infinner
är självfallet
är möjligtom
att tävla
resultat
avancerat
i Årets
folkhälsokommun
Nja, att mäta
resultatär
är väldigt
väldigt avancerat
menmen
i ”Årets
folkhälsokommun”
gran- granskas
skas folkhälsoarbetet
på organisationsnivå
och bedömer
i vilken
det kan
organisationsnivå
och bedömer
i vilken
grad grad
det kan
sesses
som strateg
som strategiskt
och systematisk.
kriterier
till grund för
av
kriterier
ligger till 20
grund
för ligger
bedömningen
avbedömningen
Årets folkhälsokomm
”Årets folkhälsokommun”.
inte enbart användas för att vara med i Årets folkhälsokommun utan
Kriterierna behöver inte enbart användas för att vara med i ”Årets folkhälsoutveckla kommunens folkhälsoarbete. Två gånger har Årets folkhäl
kommun” utan kan även användas för att utveckla kommunens folkhälsoarbete.
flerfolkhälsokommun”
ska det bli. Tidigare
är fler
Botkyrka
kommun och M
Två gångermånga
har ”Årets
utsetts,vinnare
och många
ska det bli.
Tidigare vinnare är Botkyrka kommun och Malmö Stad.
Vinnaren av utmärkelsen får den gyllene moroten.
Vinnaren av utmärkelsen får den gyllene moroten.

Folkhälsomagasinet

Folkhälsomagasinet – vår egen tidning
vår egen tidning

Folkhälsomagasinet är medlemstidning för Svensk förening för folkhälsoarbete.
Prenumeration på tidningen ingår i ditt medlemskap i föreningen, och du får den två
per år. I tidningen
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I tidningen kan du läsa om aktuella folkhälsohändelser, aktiviteter i föreningen
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och debatt om
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och folkhälsopolitik.
Som medlem har du även möjligheten att bidra med texter till tidningen, kan• arbetsområde.
Samla personer med intresse för folkhälsofrågor.
ske från ditt eget
• Vara ett nationellt forum för folkhälsoarbete.
• Främja kunskapsutvecklingen inom välfärds-, miljö- och folkhälsoarbetet.
• Sprida kunskap om material och metoder för hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser.
• Utveckla, uppmuntra och stödja lokalt välfärds- och folkhälsoarbete.
• Initiera och verka för tvärsektoriellt folkhälsoarbete.
• Medvetandegöra och påverka samhälle, myndigheter och organisationer i
folkhälsofrågor.
• Verka som remissorgan inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggand

Svensk Förening
För Folkhälsoarbete vill:
•
•
•
•
•
•
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•

Samla personer med intresse för folkhälsofrågor.
Vara ett nationellt forum för folkhälsoarbete.
Främja kunskapsutvecklingen inom välfärds-, miljö- och folkhälsoarbetet.
Sprida kunskap om material och metoder för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
Utveckla, uppmuntra och stödja lokalt välfärds- och folkhälsoarbete.
Initiera och verka för tvärsektoriellt folkhälsoarbete.
Medvetandegöra och påverka samhälle, myndigheter och organisationer i
folkhälsofrågor.
Verka som remissorgan inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande området.

Folkhälsoarbete lönar sig alltid!
Att investera i befolkningens hälsa är god ekonomi!

Svensk Förening För Folkhälsoarbete • Box 124, 435 23 Mölnlycke
0705 88 65 84 • www.folkhalsoarbete.se

Svensk förening för folkhälsoarbete (SFFF) är en riksomfattande
sammanslutning för personer som är yrkesmässigt verksamma eller allmänt intresserade av förebyggande folkhälsoarbete. SFFF jobbar för dig som jobbar med folkhälsa!
Föreningen jobbar för att:
•
Främja och kunskapsutveckla det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet.
•
Medvetandegöra och påverka samhälle, myndigheter
och organisationer i folkhälsofrågor.
•
Verka för utökade resurser till det förebyggande folkhälsoarbetet.

Idéskrift för politiker

Redan 2006 gav Svensk Förening För Folkhälsoarbete ut en idéskrift om folkhälsa
och politik. Under 2012 gavs en ny version ut som är mer omfattande och har utvecklats. Idéskriften heter Folkhälsa är politik – eller politik för befolkningens hälsa. Den
ges ut med ekonomiskt stöd av SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – och av
FHI – Statens Folkhälsoinstitut, och säljas till ett kraftigt reducerat pris, enbart 70 sek
per ex (exkl. frakt). Beställ på info@folkhalsoarbete.se

Politikerutbildningar

Svensk Förening För Folkhälsoarbete arrangerar politikerutbildningar för kommun och landsting/regionpolitiker utifrån idéskriften som är tänkt som ett studie- och
utbildningsmaterial. Kurser ges i olika varianter allt från tvådagars kurser på internat
till dagkurser på hemmaplan i kommunen. Utbildningen innehåller både föreläsning
och diskussioner bland deltagarna. SFFF har genomfört politikerutbildningar sedan
2006 över hela landet och våra utbildare har efterarenhet både från praktiskt folkhälsoarbete och från folkhälsopolitik.
Vill du boka en utbildning eller veta mer? Kontakta jan.linde@folkhalsoarbete.se
Utbildningen kan även drivas i cirkelform genom studieförbundet NBV www.nbv.se.

