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ledare

Hallå, vad har
du för hobby?

Ideella föreningar
utnyttjas av samhället

D

e ideella organisationernas samhällskontrakt håller på att förändras utan att de får sitta ner vid
förhandlingsbordet. Stat, kommun,
landsting och regioner inser de ideella organisationernas betydelse för välfärden, men vill
inte betala för insatserna. Hur skulle folkhälsan vara utan ett rikt föreningsliv? Forskning
bekräftar sambandet mellan hälsa och engagemang i föreningsliv.

På DN Debatt i mitten av november skriver
en rad företrädare för svenskt föreningsliv,
bl. a. Riksidrottsförbundets ordförande Karin
Mattson Weijber och ordföranden i Forum
Anna Carlstedt, en artikel på temat: Sluta
behandla ideella föreningar som företag. De
menar att föreningslivet är betydelsefullt för
demokratin, men att myndigheterna gör allt
mindre skillnad mellan ideell verksamhet och
privat näringsliv. Detta leder till att ideella
organisationer tvingas ut på en marknad där
de ska konkurrera med näringslivet.

För fem år sedan skrev ett stort antal organisationer inom välfärdssektorn på en överenskommelse med SKL och Socialdepartementet.
Svensk Förening För Folkhälsoarbete var en
av dessa. Sedan dess har vi verkat för att få ett
litet, men viktigt statsbidrag till i första hand

Jan Linde
Ordförande
Svensk förening för
folkhälsoarbete

Hur
skulle
folkhälsan se ut utan
ett rikt föreningsliv?

Folkhälsomagasinet. Ansökning om statsbidrag har legat på Socialdepartementet i mer
än två år. I början av november kom beskedet.
Vi och många föreningar är fortsatt hänvisade till att ”sälja” våra tjänster. SFFF har de
senaste fem åren varit helt beroende av projektstöd från Statens Folkhälsoinstitut och av
vår försäljning av böcker och politikerutbildningar till landets kommuner och landsting/
regioner.

Kraften i det ideella engagemanget ligger i
att göra något för andra och känslan av att
man bidrar till ett bättre samhälle. Det gäller
organisationer och det gäller organisationernas medlemmar. Men det finns kostnader i allt
föreningsliv som inte kan betalas enbart med
ideella timmar. I vårt fall Folkhälsomagsinet
– där våra skribenter arbetar ideellt, men
tryckning och porto kostar pengar.
Hälften av Sveriges invånare utför frivilligt
och ideellt arbete, det är en fantastisk kraft.
De ideella timmarna motsvarar mer än 500 000
helårstjänster om 1 800 timmar. Samhället
måste stödja det arbetet. Att ersätta det med
betald arbetstid är inte ekonomiskt möjligt.


/Jan Linde

Ledare
Årets folkhälsokommun
Tema: Broderi
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Karlskoga och
Degerfors årets
folkhälsokommun
I år var det svårt för styrelsen i SFFF
att utse Årets folkhälsokommun.
Kandidaterna var både mycket väl
kvalificerade och svåra att sära på. I
slutomgången hade vi tre kommuner att välja mellan.
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Glada mottagare av utmärkelsen Årets folkhälsokommun 2013 uppvaktade av Socialutskottet och SFFF. På bilden
Eje Gustavsson, Degerfors, Eva Järliden SFFFs styrelse från Örebro, Lena Hallengren vice ordförande i socialutskottet, Christina Gustavsson, Karlskoga sedan starten av den gemensamma nämnden dess ordförande, Anders
W Jonsson ordförande i socialutskottet, Ulrika Lindgren förvaltningschef, Cecilia Ljung gemensam folkhälsostrateg och Annelie Bramvehl, Karlskoga. Foto: Hanna Östberg

18 Ny i styrelsen
19 Här är styrelsen
20	Hälsa på: Birgitta Notlöf, som bland
annat har skapat Livstycket

I år blev Karlskoga och Degerfors
Årets folkhälsokommun för sitt gemensamma folkhälsoarbete med motiveringen:
Ett välorganiserat, såväl inom
som utom den egna organisationen,
och starkt förankrat folkhälsoarbete,
målinriktat och med en jämlik hälsoutveckling i sikte.
Kommunerna
arbetar
sedan
många år tillsammans över kommungränserna med stöd av lagen om
gemensam nämnd. Det är ovanligt
när det gäller folkhälsofrågor men
vanligt när det gäller ”hårda frågor”

som räddningstjänst, miljötillsyn
och IT-strategier.
Priset, en morot i glas, delades
ut i en ceremoni i Riksdagshuset i
Stockholm med socialutskottets ordförande Anders W Jonsson och vice
ordföranden Lena Hallengren som
prisutdelare. Föreningen kommer
också att medverka kring priset vid
kommunfullmäktigemöten i de båda
kommunerna under den närmaste
tiden.
Vill du kontakta Cecilia Ljung
som
är
kommunernas
folkhälsostrateg kan du maila på
cecilia.ljung@karlskoga.se
eller
ringa 0586-622 43.
Är du nyfiken på de kriterier som
föreningen använder för sina bedömningar hittar du dem på www.folkhalsoarbete.se


/Jan Linde

Mathias Grahn, statistiker, Enheten
för Folkhälsa och Social hållbarhet,
Regional Utveckling, Region Skåne
Att tillsammans med
min fru se
våra tre
barn på 3,
5 och 7 år
utvecklas
och växa
upp till
goda, välmående människor.
Att se lilla Mjällby AIF lyckas i fotbollens herrallsvenska för femte året i rad;
även 2014 blir det dubbla segrar mot
Djurgården och Helsingborg!
Att plocka björnbär och bada i
havet, oavsett om det är på underbara
Klagshamnsudden söder om Malmö
eller Torsö på härliga Listerlandet i
Blekinge.
Maria Sandor, universitetsadjunkt i
folkhälsovetenskap på Högskolan i
Kristianstad.
Min
senaste
hobby är
sporten
padel.
Ända
sedan en
kompis fick
upp mina
ögon för denna härliga sport har jag
varit som beroende. Man kan säga att
sporten är en blandning av tennis och
squash, man spelar på en bana med
tennisnät fast med väggar runtomkring
hela banan. Bollarna är ungefär samma
som i tennis fast racketen liknar mer
strandtennisracket. Man spelar alltid
dubbel och det är en väldigt rolig och
social sport – kul och hälsosamt samtidigt!. Det är en förhållandevis ny sport
i Sverige men intresset ökar väldigt
snabbt. Just nu väntar jag på att det
nya padelcentret i Malmö ska öppna.
Jag rekommenderar alla att testa denna
roliga sport!
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Silversmide för
balans i livet

Hej och tack
för mig!

D

et
har
varit
många, intressanta och roliga år
för mig först som
ledamot i styrelsen, sen adjungerad redaktör för Folkhälsomagasinet. Men man
ska sluta när det är som roligast och det gör jag med detta
nummer som har ett tema
som ligger mig varmt om
hjärtat: Hand Hjärta Hälsa.
Jag tror på den hälsofrämjande kraften i att skapa med
händerna, det kan vara att
sticka eller brodera eller sortera lappar och garner. Jag
älskar att dansa och röra på
mig, det gör mig glad och det
är bra för hjärtat och välbefinnandet. Bilden visar mitt
broderade självporträtt som
jag gjorde på en kurs där jag
förstod att allt är tillåtet när
man broderar!
I det här numrets tema
får ni möta bloggaren som
– liksom jag – älskar att
”pyssla”. Ekonomen som i
stället för att pensionera sig
blev silversmed. Före detta
folkhälsochefen som blivit
en mästare på att sy lapptäcken. Danspedagogen som
utvecklat en rörelsemetodik
som ger unga flickor glädje.
Broderigruppen som arbetar
kollektivt för skapande och
social gemenskap.
Vi besöker också ett hälsofrämjande
kooperativ i
Växjö.
Jag kommer att sakna
SFFF och Folkhälsomagasinet och önskar
den nya redaktören lycka till!
Marianne Enge
Swartz
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Vad gör männen när kvinnorna
stickar och broderar? Lennart Zadig satsade på silversmide i en gård
i Småland.

Tyger och material bestäms gemensamt i början av terminen. Liselotte
Malmsten (lilla bildern), äldst i Broderihäxorna. Foto: Marianne Enge Swartz

Ett långsamt
hantverk
J

ag broderade mycket när jag
var ung. Man köpte material
uppritat på tyg och med rätt
garn i rätta färger och gu´
nåde den som gjorde avvikelser från
beskrivningarna.
Helt annorlunda var det när jag
kom i kontakt med fritt broderi för
några år sedan. Nu var plötsligt allt
tillåtet, man kunde blanda ull och
moulinégarn, det gick att kombinera
collage med stygn och dekorera med
knappar och pärlor.
Måste erkänna att det var lite frustrerande i början, det fria broderiet
ställde krav på den egna kreativiteten och skaparförmågan. Men det
var också en glädje – att fundera över
motiv och lägga stygn till stygn. Brodering är ett långsamt hantverk och
det var kanske just det som jag behövde. Att måla med tråd är en lång-

samt verkande medicin mot stress
och oro.
Så kom jag i kontakt med Broderihäxorna, en broderigrupp som
verkat i flera år men inbjöd mig att
vara med. 8-10 kvinnor, en del fortfarande yrkesverksamma, den äldsta
har fyllt 90.
Det som skiljer Broderihäxorna
från andra grupper är att vi arbetar
kollektivt. Vi bestämmer motiv och
tyg i början av terminen, sen kör vi
igång och lämnar våra arbeten vidare till nästa i gruppen. Vi träffas
varannan måndag, går igenom och
diskuterar våra arbeten, fikar och
pratar. Ibland läser jag högt för de
andra.
Det känns fint att vara medlem i en
grupp, kanske är det lika viktigt och
bra för hälsan som att vara med i en
skapande process. /MES

När inspirationen kommer och jag
får en idé är det svårt att inte genast
få testa den. Då kan jag bli sittande
med silversmidet många timmar
utan att veta vart tiden har tagit vägen. Det är ju så tillfredsställande
att känna att jag faktiskt kan åstadkomma något användbart och vackert med mina egna händer.

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med ekonomi och
administration, senast som ekonomidirektör för ett mindre börsbolag
och som egenkonsult inom just ekonomi. I första hand är det hjärnan
som blivit stimulerad men jag kände
behov av en annan sorts stimulans.
Vi bor i Stockholm men har sedan
1975 förmånen att äga en släktgård i
Småland på min frus sida där vi tillbringat en stor del av vår lediga tid.
Många i socknen höll på med olika
typer av hantverk och det gav mig
inspiration. Jag ville prova på något
som jag aldrig gjort förut så jag anmälde mig till en kvällskurs i silversmide i Stockholm.
Det var för mer än 15 år sen nu. Å,

Lennart Zadig i sin smedja

vad roligt det var och att jag själv
kunde, jag som aldrig tidigare hållit på med något slags hantverk. Det
dröjde inte länge innan jag var fast
och jag kände att jag faktiskt kunde
åstadkomma både smycken och askar som också andra tyckte var fina.
Jag började i väldigt liten skala
vid köksbordet med bara några få
verktyg. Numera ställer jag ut i den
egna, iordningställda smedjan på

gården i Småland och så är jag med
på julmarknad i Stockholm. Jag säljer också via min hemsida på nätet.
Ibland är jag också med som en del
i en möhippedag där deltagarna får
göra, under viss ledning, ett arm- eller halsband till den blivande bruden.
Ett påtagligt bevis på att andra
också gillar mina alster får jag vid

utställningarna men det är först och
främst min egen tillfredsställelse att
utveckla och tillverka något unikt
som är min motor och som hjälper
mig att få balans i livet.


/Lennart Zadig

➜ Läs mer:
www.zsilversmedja.com,
www.bergsocken.se, www.bibbs.se
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När flickor i Örebro erbjöds dans som en aktivitet visade det sig att deras
självskattade hälsa förbättrades.

Dans för hälsa
och livsglädje

F

ast dans är en
populär aktivitet
bland unga flickor finns det ofta
inte med som ett
inslag i idrottslektionerna
i
den utsträckning
som många flickor skulle önska.
Detta beror bland annat på att flickornas önskemål om vad de ska göra
på gymnastiken inte väger lika tungt
som pojkarnas! När Örebro satsade
på ett dansprojekt blev resultatet att
flickornas självskattade hälsa förbättrades.
Många flickor besöker skolsköterskans mottagning med ont i huvudet, de är trötta och nedstämda. Med
skolhälsovårdens hjälp valdes 160
flickor ut för att ingå i ett projekt i
Örebro med dans som intervention
för bättre hälsa.
De hade framför allt psykosomatiska problem och var femte flicka
led av lättare depression.
– Dessa flickor är egentligen för
sjuka för att kunna få hjälp av skolhälsovården, men för friska för psykiatrisk vård, menar Ingrid Gustafsson, verksamhetsansvarig för
skolhälsovården i Örebro. Skolhälsovården i Örebro välkomnade detta
6

initiativ till dans på flickors egna
villkor som projektet avsåg.

Ingen förkunskap i dans krävdes för
att ingå i dansprojektet. Deltagarna
fick dansa 75 minuter två gånger i
veckan efter skoltid. Temat varierade från afrikansk dans och showjazz till hip hop. Fokus låg på att lyfta
fram flickornas resurser genom att
uppmuntra rörelseglädje – inte prestation. Intentionen var att erbjuda
ett tillfälle att uppleva kroppen på ett
positivt sätt, inte att öva till en show
i slutet av terminen. Denna kravlöshet var tydligt uttalad från studiestart och visade sig bli en nyckel till
framgång.

Forskaren bakom projektet är
Anna Duberg, sjukgymnast, danspedagog och doktorand vid Örebro
universitet. Hon märkte att flickorna
förändrades efter bara några veckor:
– Här fick flickorna vara med på
sina egna villkor. De fick vara med
och bestämma, de gjorde en del av
koreografin själva, vi använde musik som de gillade och de fick använda sig av sin kreativitet. Sen visade
det sig att kravlösheten tydligen är
nyckeln! De här tjejerna är så trötta
på att uppleva sig bedömda i olika

sammanhang så dansen blev som en
fristad för dem.
Projektet är ett samarbete mellan
Örebro läns landsting och Örebro
universitet och har publicerats i
JAMA Pediatrics och rönt stor uppmärksamhet. Det är en randomiserad kontrollerad interventionsstudie
där huvudsyftet var att utvärdera
hälsoeffekt och kostnadseffektivitet
i att komplettera skolhälsovård med
dans för flickor 13 till 18 år som har
återkommande psykosomatiska besvär och/eller upplevd stress eller
nedstämdhet.
Analyser visade att flickor som
ingick i projektets dansgrupp
förbättrade den självskattade hälsan
mer än kontrollgruppen. Sömnproblem, trötthet och psykosomatiska
symtom minskade. Ett resultat som
höll i sig ett år efter det att projektet avslutats. Dansens tydliga fokus
på rörelseglädje, inte på prestation,
var det som uppskattades. Flickorna såg dansen som en fristad från
vardagens högt satta krav på dem
genom att den inte skulle bedömas.
De upplevde att det fanns utrymme
för den egna kreativiteten och möjligheten att påverka vad som skulle
ske under dansen. Med dans två
gånger i veckan fanns möjlighet att

få nya vänner och minska känslan av
utanförskap – vilket också kan vara
bidragande orsaker till att projektet
var så framgångsrikt.

Forskningsprojektet visar att denna
typ av intervention också ger hälsoekonomiska vinster. Kostnaden för
dansen ligger långt under gränsvärdet för vad man är beredd att betala
för ökad livskvalitet (räknat i vunna
levnadsår). Kostnadseffektiviteten
ligger i besparingar för skolhälsovård (minskat antal besök) + ökad
livskvalitet i kombination med interventionens låga omkostnader.
Att projektet nått så goda
resultat har fått många kommuner
att
bli
intresserade,
säger
Margareta Möller, professor i
vårdvetenskap vid Örebro universitet och verksamhetschef på
Vårdvetenskapligt forskningscentrum vid Örebro läns landsting.
–     Ja, det är roligt. Vi har fått en
hel del förfrågningar från kommuner
över hela Sverige, t.ex. från Malmö,
Göteborg, Östergötland och Stockholmsområdet. För att möta det stora
intresset har vi gett kurser för att ge
kommunerna stöd till att starta egna
dansprojekt. Nästa utbildning kommer att erbjudas under 2015. / EJ

Mer info:
Anna Duberg, leg sjukgymnast, dansinstruktör, doktorand
vid Institutionen för Hälsovetenskap & Medicin, Örebro
universitet / Vårdvetenskapligt Forskningscentrum, Örebro
Läns Landsting. anna.duberg@oru.se
Margareta Möller, leg sjukgymnast, verksamhetschef
Vårdvetenskapligt forskningscentrum, adjungerad professor
Örebro Läns Landsting. margareta.moller@orebroll.se
Se tre minuters film om dansprojektet: http://www.oru.se/
Forskning/anna-duberg/

Anna Duberg leder dansövningar.

Fakta om psykisk ohälsa
Ett flertal undersökningar, däribland SCB:s och Ungdomsstyrelsens undersökningar, har
visat att besvär av ängslan, oro, ångest och sömnbesvär har ökat under 1990- talet och
början av 2000-talet, framför allt bland unga människor. Många unga flickor i Sverige
idag mår dåligt. Enligt Ungdomsstyrelsens rapport Ung i dag 2013 var psykosomatiska
symptom som huvudvärk, ont i magen samt nedstämdhet dubbelt så vanliga bland
tjejer som bland killar 2010/2011. Nivåerna har varit relativt stabila i de senaste mätningarna. Bland tjejer i åldern 16–24 år angav 32 procent att de regelbundet har besvär
av ängslan, oro eller ångest, bland killarna var andelen 14 procent. Det var också en
större andel tjejer än killar som fick antidepressiva medel på recept 2012.
Flickor med dessa problem tenderar ”falla mellan stolarna” då de anses för friska för
vård inom psykiatrin men ändå är i behov av mer stöd än vad skolhälsovården kan
erbjuda. Flickor i tonåren som upplever stress och är fysiskt inaktiva är den grupp som
löper störst risk att utveckla smärttillstånd.
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Sång, musik, idrott och hantverk – kulturistiska inslag som vi möter i vardagen. För en del som ett
bakgrundssorl som tas in på ett mer omedvetet
plan. För andra är det ett kall, en hobby eller ett
behov som måste stillas till varje pris.

Stöktanten

L

inda Rosdahl,
i bloggvärlden
synonym med
StökTanten, sällar sig definitivt
till behovsgruppen. Från att
ha verkat inom
hemmets väggar, kan vi nu också få
ta del av hennes kreativitet genom
hennes blogg.
Varför startade du bloggen?
När jag var föräldraledig och min
hjärna inte upptogs av ”vanliga”
arbetsuppgifter började en massa
kreativa idéer dyka upp i huvudet.
Som jag var TVUNGEN att testa och
skapa utifrån.
Jag har ett jobb som är ganska kreativt och har alltid varit kreativ men
den explosion av idéer som kom av
föräldraledigheten var jag inte förberedd på. Bloggen var ett sätt för mig
att låta idéerna fortsätta att flöda
trots att jag återvänt till jobbet.
Hur påverkar själva bloggandet dig i
ditt ”pysslande”?
8

Pyssel är ett sådant sjukt mossigt
ord. Haha. Det leder tankarna till
fula målade pappersrulle- eller äggkartongskreationer med fjädrar eller
glitter som barnen drar hem och som
gör sig bäst bakom en stängd garderobsdörr.
Men låt oss ta tillbaks ordet! För
mig handlar det om kreativt skapande som tar sig uttryck i virkning,
att göra om möbler, inredning etc.
Sen är också traditionellt klipp-ochklistra roligt. Jag försöker dock alltid göra saker som jag vill använda
och ha framme. Bloggandet är en del
av det kreativa skapandet.
Jag får ju kombinera mina passioner för att pyssla, skriva och fotografera – det kan ju inte bli mycket
bättre! Sen är ju bloggen ett sätt att
sätta press på mig själv. Det finns läsare som måste underhållas – ett sätt
att tvinga mig att ta tid till sådant jag
mår bra av.
Sen kan det ju också bli stress
kring det – som nu då jag är inne i
en galet hektisk period, både privat

och på jobbet. Då går min lediga tid
till min son.
Är det för handen, hjärtat eller hälsan
som pysslandet ger dig något? Eller
hänger det samman?
Det är bra för välbefinnandet och
det omfattar väl alla tre? Det handlar om att ge utlopp för kreativa
idéer. De pockar på uppmärksamhet
och vill ut. Jag mår otroligt bra av att
ge efter för dem.
Är pysslandet socialt eller något du
helst gör på egen hand?
Vissa tror att om man är kreativ
så kommer det idéer från höger och
vänster som sedan direkt bara kan
omsättas i handling. Så är det kanske
för somliga men absolut inte för mig.
Får jag en idé så kan det röra sig om
en väldigt vag tanke.
Man kan ta den vaga tanken och
förädla den till något som kan bli
bra. Men det kräver ibland ganska
mycket tanketid innan jag kan komma igång och skapa.
Ibland förändras den första tanken
till någon helt annat. Och den proces-

sen går jag bäst igenom i huvudet –
på egen hand.
Jag är ingen idéspruta i det avseendet. Sedan pysslar jag gärna i grupp
– det är ju jätteroligt. Men då trivs
jag ofta med att fungera bollplank.
Vad händer om du inte får pyssla på
ett tag?
Pysslet är inget självändamål – det
handlar mest om kreativt skapande.
Sedan kan det ta sig olika uttryck
som exempelvis skrivande och fotografering. Att försöka hitta på roliga
presenter är en kreativ uppgift som
kan stilla min hunger.
Jag är en sådan dryg typ som älskar
att tänka ut och handla julklappar. Om
jag inte tänker och skapar kreativt blir
jag otroligt rastlös.
Min sambo kan vittna om det.
Helt plötsligt så sitter jag på golvet i
ett rum och funderar på hur vi kan
måla om/möblera om, slipa golvet
eller förbättra förvaringen. Om jag
är kreativt uttråkad brukar det sluta
med att jag ger mig på inredningen
där hemma.

Vad är hälsa för dig?
Välbefinnande. Att göra sådant
man mår bra av. För vissa handlar det om att träna två gånger om
dagen. Tyvärr får man ju inte så
mycket bättre kondition av att virka
– men jag mår bra i själen. Om tiden
då är begränsad så måste jag prioritera sådant jag mår bra av vilket
naturligtvis leder till att andra saker
faller bort.
Skulle pysslandet kunna bli ett jobb
– eller det är viktigt att det får lov att
vara en hobby?
Hade jag kunnat leva av kreativt
skapande hade jag antagligen mått
otroligt bra. Men problemet är ju att
handarbete och pyssel inte är så högt
värderat i vår värld och det är svårt
att leva av den sortens skapande.
Men kanske är det bara modet och
kompromissviljan som fattas.

Linda Rosdahl, känd i bloggvärlden som Stöktanten, Bilderna från
Facebook och hennes blogg.

/Jenny Theander

➜ Läs mer:
www.stoktanten.se
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Tango hjälper
Kan musik påverka vår
kognition? Kan tango
förbättra rörelseförmågan hos Parkinsonsjuka?
Jo, så är det faktiskt. I
flera avseenden har det
skett en revolution kring
kunskapen om hur kulturella aktiviteter påverkar
hjärnan.
Marianne Granath mår
bra bland sina lappar.
Foto: Gulli Broman

Jag mår bra av mina lappar
Flitig flicka har jag, och många med
mig, nog alltid varit och mina prioriteringar har handlat om familjen,
jobbet, vännerna, sommartorpet. Så
mycket mer har det inte funnits utrymme för.
Men ibland har jag sneglat på
människor som också inrymt en annan passion i sina liv. Det har handlat
om allt från fågelskådning, biodling,
fjällvandring till manisk samling
av någon pryl. Det lockade mig, jag
längtade efter något mer.
Så hände det, 2007! Jag bytte jobb
och de gamla arbetskamraterna uppvaktade mig med ett stort paket. Det
innehöll en skärbräda, rullkniv och
tyger. Något mer behövs inte för att
starta ett lapptäcksprojekt. Och någon form av passion startade i mitt liv.
10

Lite trevande och försiktigt först
men sommaren 2008 for jag iväg på
mitt första ”lapptäcksläger” på folkhögskolan Marieborg. På den vägen
är det.
Vi, ett trettiotal, lapptäcksfreak
(kvinnor!) träffas två gånger om
året på Marieborg. Säreget är det att
komma in i den stora salen där vi
alla sitter vid våra bord. Du möts av
färgerna, tygerna och det lågmälda
surret av symaskiner. Småprat och
inga mobiler, inga andra apparater
som stör. Bara vi som skapar och syr,
tygerna i alla färger, våra maskiner
och gemenskapen.

är det min retreat. Det passar mig.
Jag mår bra av skapandet, fokuset,
den hundraprocentiga närvaron, vilket är förutsättningen för ett kreativt
lapptäcksskapande. Koncentration,
räkna, mäta och göra rätt vid tillskärning och sömnad är nödvändigt
om resultatet ska bli ok. Jag håller
andra tankar borta, det ger otrolig
energi. Dagarna är långa. Vi startar vid 8 på morgonen och håller på
framåt sen kväll utan att bli trötta.
Utan att ha någon evidensbaserad
forskning tror jag att orken kommer
av att allt fokus är på skapandet.

Även när jag hemma i min vardag
Märkligt skönt är det också att vi
nästan aldrig berättar för varandra
om våra liv utanför lapptäckssömnaden. Det finns en generös anda på
Marieborg. En del är nästan proffs
och andra, som jag, har mycket kvar
att lära. Alla bjuder på sina kunskaper, vi berömmer varandra och inget
skapande kan egentligen bli fel.
När jag åker på lapptäcksläger så

sätter mig i syrummet så infaller
friden och avkopplingen. Många
gånger längtar jag dit. Kanske blir
det väl många baby- och mystäcken
men vad gör det! För mig ger lapptäcksprojekten välmående, inspiration, glädje. Det är hälsofrämjande
och bra för mig och även för min omgivning.
/ Marianne Granath

Foto : i sto c k p h oto.c o m

Glädje, spänning, avkoppling,
nyfikenhet, energi och mycket annat upplever jag när jag sätter mig
vid mitt sybord, plockar fram mina
tyger och tar tag i ett lapptäcksprojekt.

Tilde Björfors är en av
dem som kastat sig in i detta spännande forskningsfält. Som forskare, cirkusdirektör och konstnär
överskrider hon gränser.
Det är också så hon gör i
sina forskningsprojekt om
gränsöverskridande verksamheter. 1995 grundade
hon Cirkus Cirkör och tio
år senare blev hon gästprofessor vid Dans- och
cirkushögskolan där hon
driver forskningsprojektet
”Cirkus som gränsöverskridare i konst och samhälle”.
Hon har tillsammans
med hjärnforskare och
stödforskare inom ekonomi, pedagogik, psykiatri
och teatervetenskap bedrivit forskning med det
konstnärliga i fokus.
Tilde Björfors har bland
annat haft ett forskningsprojekt riktat mot cirkusprogrammet på St: Botvids
gymnasium. Eleverna där
har visats höja sina betyg när de utövar cirkus.
Denna satsning sammanföll med projektet Kultur
och hjärnhälsa som drivs

på Centrum för Kultur och
hälsa vid Göteborgs Universitet. I projektet studeras hur kulturaktiviteter
påverkar hjärnan. Dessa
två ingångar kopplades
samman och det intressanta var att man har rört
sig mot samma mål men
använt sig av olika tillvägagångssätt. Cirkus Cirkör
började i cirkusen och försökte förstå hur denna påverkar hjärnan. Göteborgs
Universitet började i hjärnans mekanismer och sökte därifrån någonting som
kan påverka utvecklingen
och läkningen av hjärnan.
En revolution pågår i den
tvärvetenskapliga forskningen kring kultur, hjärna, hälsa och utbildning.
Men kunskapsnivån skiljer sig mycket åt mellan internationellt framstående
forskare på området och
professionella och beslutsfattare i Sverige. Initiativet
”Den kulturella hjärnan”
syftar till att överbrygga
detta gap genom att följa
den senaste forskningen
på området och översätta
viktiga resultat och trender till förståelig kunskap
för t.ex. beslutsfattare. Den
kulturella hjärnan är en
webbtjänst som är baserad
vid Karolinska Institutet.
/Jenny Theander

➜ Läs mer:
www.circusresearch.com
www.kulturellahjarnan.se
www.ckh.gu.se
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debatt

Studieförbund och folkhögskolor kan bli bästa partnern i folkhälsoarbetet. De är många och har många
medlemmar. Genom dem når kulturen ut i hela landet.
Foto : M å rten G u d m u N dhs

Motsättning samhällsförvaltning och demokrati?

Folkbildning bidrar
till folkhälsan

D

e tio studieförbunden
har tillsammans ungefär 300 olika
medlems- eller ägarorganisationer på nationell nivå.
Mest kända är ABF, Studieförbundet Vuxenskolan
och Studiefrämjandet. Vi
inom SFFF har ett samarbetsavtal med NBV –
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, som är
ett av de mindre studieförbunden, men på vilka vi
kan ställa särskilda krav
om samverkan.

I landet finns 150 folkhögskolor. Många av dem har
särskilda friskvårds- eller
folkhälsoinriktade kurser.
108 av dem har ideella organisationer eller stiftelser som ägare, resten ägs
12

och drivs av landsting och
regioner.
Utöver det riktade uppdraget att verka för en bättre folkhälsa, som staten
förutsätter för sitt bidrag,
så medverkar både folkhögskolor och studieförbund med många aktiviteter som stärker folkhälsan.

För mig är de viktigaste:
•

Demokrati och delaktighet
•
Musik och teater
•
Konst och konsthantverk
Närmare 1000 landsomfattande föreningar, organisationer och folkrörelser
bedriver studie- och kulturverksamhet genom sina
studieförbund och folkhögskolor. Den mest omfattande kulturyttringen just
nu är att ”spela i band” och

det sker nästan alltid i regi
av ett studieförbud. Unga
män dominerar men det
ökar just nu bland flickor
i tjejband och mogna herrar som spelar gubbrock.
Utan studieförbund och
folkhögskolor skulle vi
inte ha så livlig amatörteaterverksamhet runt om
i landet. Sveriges största
folkrörelse är för närvarande körsång och den är
helt beroende av sina studieförbund.

När fler än två går samman
och ägnar sig åt konsthantverk och konst sker det nästan alltid i en studiecirkel.
De som forskat kring dessa
frågor drar slutsatserna
att utan studieförbunden
skulle kulturen inte nå ut i
hela landet. Studieförbundens verksamhet gör att vi

har en levande konsthantverkstradition i landet.
Därför rekommenderar
vi dig som arbetar med
folkhälsa att ta kontakt
med studieförbunden på
din ort.
De är mest kunniga i insatser som medverkar till
enskilda personers hälsa
och behöver lära sig skillnaden mellan hälsa och
folkhälsa och mellan att förebygga ohälsa och främja
hälsa.
Så du har också en uppgift att stödja och ”folkbilda” dem! De är en pedagogisk och metodisk resurs
och kan dessutom stärka
folkhälsoarbetet genom att
de har möjlighet att få ett
riktat samhällsstöd.
/Jan Linde

➜ Läs mer:
www.nbv.se

I debatten om hur en god och jämlik hälsa i världen
eller i enskilda länder ska uppnås bäst, har en olycklig motsättning mellan två nödvändiga faktorer lyfts
fram av ledande debattörer. Det finns de som hävdar att
en god samhällsförvaltning, effektiv och befriad från
korruption, är viktigare än att demokratin i samhället
utvecklas.
Ingen kan väl annat än kraftfullt hålla med om att
korruption och ineffektivitet av olika slag är ett av
de värsta hoten mot en socialt hållbar utveckling och
därmed också en förbättrad och jämlik hälsa i befolkningen. Men kan verkligen demokratin vänta, som vissa
debattörer föreslår?
Jag hävdar att demokratin inte kan vänta. Demokrati
är en av de viktigaste faktorerna för en god samhällsförvaltning och vice versa. Bästa argumentet är tankarna
om vad som behövs för en socialt hållbar utveckling. Det
som hotar denna är faktorer som försvagar det sociala
kontraktet mellan människor och de politiska institutionerna. En viktig förutsättning för tillit till dessa institutioner, vertikalt socialt kapital, är att institutionerna
fungerar väl. Då är människorna villiga att utföra sin
del av kontraktet, som att följa lagar, betala skatt och på
andra sätt bidra till samhället.

Tillväxten av socialt kapital kan förklaras som en
spiralrörelse mellan tillit, deltagande och formering av
gemensamma värderingar, vilket leder till mer tillit,
mer deltagande etc. En nedgång i det sociala kapitalet
får man om denna spiral i stället blir nedåtgående. Om
möjligheterna till deltagande minskar, då vittrar gemensamma värderingar bort och tilliten sjunker. Det är en

icke-hållbar social utveckling.
Eftersom växande ojämlikhet, både globalt och i enskilda länder, är en tydlig trend, så finns det ett ökande
problem med marginalisering för allt fler individer och
grupper. Marginalisering innebär alltid starkt minskade
möjligheter att delta i samhällsprocesserna. Detta leder
därför till en nedgång av det sociala kapitalet.

För att samhället ska kunna hantera denna tendens till
en icke-hållbar social utveckling, måste de marginaliserade individerna ges nya möjligheter till deltagande
i samhället. Detta sker bäst genom en demokratisering
av styrandeprocesserna i samhället antingen genom att
marginaliserade individer och grupper direkt involveras eller genom att samhällets styrandeprocesser i
ökande grad sker genom samverkan mellan de politiska
institutionerna, näringslivet och civilsamhället (där
den idéburna sektorn måste spela en viktig roll).
Detta är inget revolutionerade budskap. I de statsvetenskapliga läroböckerna finns det som recept på hur
vår allt mer globala och komplexa samhälle kan styras
effektivare så att beslutade reformer verkligen kan
genomföras.
Det kan omöjligen finnas en motsättning mellan en
god samhällsförvaltning och demokrati, de är i själva
verket två aspekter på samma process – processen som
ska stärka det sociala kapitalet och garantera en socialt
hållbar utveckling. Detta är i sin tur en förutsättning för
en förbättrad och mer jämlik hälsa i befolkningen.
/P-O Östergren



Forskare inom det folkhälsovetenskapliga området

Snygg – och positiv – WHO-rapport om Europas hälsa

W

HOs Europaregion med
regionalkontor i Köpenhamn omfattar numera 53
medlemsstater med bortåt 900 miljoner innevånare. Vart tredje år ger
regionalkontoret ut en hälsorapport
som redovisar WHOs policy ” Health
2020” och hur hälsoläget i medlemsländerna har förändrats – och i bästa fall förbättrats – under föregående
tidsperiod.
”The European health report 2012
– Charting the way to well-being”
innehåller verkligen heltäckande,

värdefull och viktig information som
allsidigt belyser hälsosituationen i
”WHO-Europa”. ”Health 2020” fokuserar på sex övergripande målområden, nämligen att reducera för tidig
dödlighet, öka livslängden och välbefinnandet samt jämlik hälsa mellan
och inom medlemsländerna. WHO
vill också stimulera till fortsatt utveckling av nationella folkhälsomål.

 Visst har hälsoläget förbättrats
inom ”WHO-Europa” sedan WHO
initierade den första ”Hälsa för alla”-

strategin för nu snart 30 år sedan.
Som exempel på detta framhålls att
medellivslängden har ökat. Den är
nu omkring 73 år för både män och
kvinnor – även om det, liksom tidigare, föreligger klara regionala skillnader!
I en rapport på drygt 140 sidor lyckas man verkligen på ett allsidigt och
modern sätt presentera hälsoläget
i de 53 medlemsstaterna. Dessutom
ger man besked om riktlinjer inför
framtiden för förbättrad folkhälsa
och ”well-being”. /P Owe Petersson
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Suzana Rovcanin är chef på MKEF i Växjö – ett socialt företag som skapar
arbete för invandrare, bland annat med funktionshinder. Jag träffar henne
och en grupp anställda i de fina lokalerna i centrala Växjö.

MKEF – ett hälsofrämjande kooperativ
Haris Zuko vid kollektivets bil

I

samband med kriget i Jugoslavien kom Suzana, som
är utbildad speciallärare
i Belgrad och helt blind,
tillsammans med en yngre
bror till Sverige år 1992. De
hade visserligen varandra
men kom utan släkt och vänner till
Sverige. Suzana säger:
– Sverige är ett tryggt land – när
man har kontakter. Till dess är man
helt isolerad.
De kom till Malmö där Suzana
frågade efter punktklocka och en vit
käpp. Det fanns inte. När de kom till
Alvesta började brodern skolan och
lärde sig svenska mycket snabbt. Han
blev Suzanas kontakt med samhället.
Suzana flyttade till Växjö och började
läsa SFI med punktskrift. 1999 hade
Suzana kontakt med Arbetsförmedlingen där hon fick stöd att studera
och praktisera. Därigenom fick hon
kontakt med handikapprörelsens Idé
& Kunskapscentrum Kronoberg och
började arbeta med ett projekt om invandring och funktionsnedsättning.

Suzana fick kontakt med Elizabeth
14

Peltola (nu kommunalråd i Älmhult),
som såg Suzana som en nyckelperson
i projektet ”Möte över gränser”, som
startade 2001. Projektet syftade till
att öka kunskapen inom olika organisationer om dubbelt utanförskap,
d.v.s. invandrare med funktionsnedsättning. Många invandrare har
läs- och skrivsvårigheter, syn och
hörselnedsättning och andra dolda
funktionshinder. Enligt Suzana får
invandrare med dold funktionsnedsättning många gånger etiketten ”lat
invandrare”. Det visade sig finnas
mycket fördomar om invandrare med
nedsatt funktionsförmåga och flera
handikappföreningar hade svårt att
acceptera invandrare i föreningen.

MKEF (Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening) startade 2007 när
några vänner hörde av sig till Suzana
och ville ha med henne i en ny verksamhet. Man ville starta ett socialt
tjänsteföretag. Tillsammans hyrde
man lokal i ett cykelförråd och köpte
en begagnad bil. Därefter anställde
man en person på timmar och erbjöd
städning hemma hos människor.

Snart hade man sin första kund. Man
hade startat ett tjänsteföretag och
erbjöd hushållsnära tjänster. Nöjda
kunder berättade om verksamheten
och kunderna blev allt fler. Framgångsfaktorn var att vara lyhörd
inför kunden, att förstå vad kunden
ville och inte ville ha för hjälp i sitt
hem.
Under 2008 arbetade MKEF med
EU-projektet ”Hemtjänst på hemspråk”. MKEF utbildade invandrare
så att de fick förutsättningar att arbeta inom hemtjänsten. Språk är en
kompetens som finns inom verksamheten. Haris Zuko, som jag möter i
receptionen, berättar att han kan
fem språk.
MKEF är ett socialt företag vilket, enligt Suzana, betyder att man
främst tänker på att de anställda ska
må bra. Vinsterna investeras i företaget. Det är ingen business. Svaga
grupper i samhället ska få stöd att
lyckas. Alla mår bra av att jobba.

När arbetssökande kommer till
MKEF får de frågan vad de kan – inte
vad de inte kan. MKEF har positiva

Haris Zuko, Bihorac Esmin, Suzana Rovcanin, Alawi Ahmed. Foto: Johanna Nilsson

förväntningar på dem som söker arbete. På MKEF är sjukdom och funktionsnedsättning inte det samma
som ohälsa och arbetsoförmåga. Alla
kan något.

MKEF har fokus på individens förmåga. Den anställdes kompetens och
utveckling är framgångsfaktorn på
MKEF, både för den anställde och för
verksamheten. De anställdas utbild-

Detta är MKEF
MKEF (Mångkulturell Kunskap
Ekonomisk Förening) beskriver
sig som ett socialt företag med
syfte att ta till vara människors arbetsförmåga. MKEF ger
människor som vill och kan
arbeta samt har arbetsförmåga
möjlighet till sysselsättning och
arbete. MKEF vill i synnerhet
skapa arbete för långtidsarbetslösa invandrare och svenskar.
MKEF bildades 2007.

ningsnivå är låg och man arbetar
hela tiden med interna utbildingar
för att höja de anställdas kunskaper
och därmed också verksamhetens
attraktivitet.
Man utgår från individens kompetenser och erfarenheter, berättar
Suzana:
– Många av våra anställda har olika funktionshinder och sjukdomar
som inte syns: cancer, njursjukdom,
diabetes. För många innebär ett sådant besked att man ger upp, att man
sitter hemma och blir passiv.

Personalen berättar att det är inspirerande och ger mening att arbeta på
MKEF. Det märks att personalen är
stolta över sin arbetsplats.
Beröm, uppmuntran och utbildning är ord som Suzana ofta använder, det är viktigt på MKEF och det
märks. Suzana berättar om personer som nästan gett upp allt hopp
om framtiden när de fått besked om
sjukdom eller funktionshinder eller
efter långvarig arbetslöshet, men
som idag har ett arbete och försörjer
sig själva.

Arbetsförmedlingen och Växjö
kommun hänvisar personer som är
arbetssökande till MKEF. En anställning börjar med en praktikperiod
som sedan kan övergå till en fast anställning.
Att ha nedsatt funktionsförmåga
eller att vara sjuk och invandrare
kan leda till ett dubbelt utanförskap.
Som invandrarkvinna och helt blind
visar Suzana att det finns hopp och
möjligheter.

Idag har MKEF omkring 60 personer
anställda. De är 20 - 63 år gamla, 30
procent män och 70 procent kvinnor,
av 18 nationaliteter och talar lika
många språk. Språkkunskaper och
kulturkompetens är resurser hos
MKEF. Man har stora fina lokaler i
centrala Växjö, fyra tjänstebilar och
flera tjänstecyklar. MKEF arbetar
inom fyra områden: husarbete, hemtjänst, assistanssamordnare och företagstjänster. Privatpersoner, kommuner och företag är MKEFs kunder.
Nästa steg i utvecklingen för
MKEF är ett internationellt projekt
i Kosovo. /JG
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Personalen i Smittskyddsinstitutet strömmar upp från möteslokalen i källarvåningen när jag sitter i receptionen och väntar på Johan Carlson, den
nya Folkhälsomyndighetens nye chef. I korridoren hänger stora svartvita
foton av Smittskyddets chefer (alla män). Snart ska även Johan hänga där!

Han heter Johan

J

– Vi upplever just nu välfärdens baksida.
ohan Carlson är lätt att känna igen
1 januari 2014 tillträder Johan Carlson befattningen
från bilden på hemsidan med sin
ljusa lugg och glasögon, lång och som chef för Folkhälsomyndigheten, som övertar Smittmed fast handslag. Vi slår oss ner skyddsinstitutets och Statens Folkhälsoinstituts uppgifi hans spatiösa chefsrum på sjätte ter, Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på
våningen med utsikt i skymningen hälsan samt miljö- och folkhälsorapportering.
över Science for Life Laboratorys Förändras folkhälsoarbetet i och med sammanslagningen?
ljusskylt i grannhuset och med ett
Ingen förändring i sig, menar Johan, men kanske till
stort porträtt på väggen av före- det bättre i och med att tre områden som är viktiga för
ståndaren för Statens Bakteriolo- folkhälsan kan befrukta varandra.
giska laboratorium, grundat 1909, föregångare till SMI.
– Många myndigheter har rört sig på folkhälsans områJohan är 59 år, bor i Uppsala, gift och har två tonårspoj- de men Folkhälsomyndigheten kan bli en tydligare spekar. Till yrket är han läkare med infektionsskydd och tro- lare som kan få folkhälsofrågor att synas och företräda
pikmedicin som specialitet. På frågan vad han har för ta- hälsoaspekten gentemot sjukvården.
langer blir svaret att han är allmänintresserad men inte
Johan menar att genom att använda smittskyddets
så road av snickra och fixa. Han är gärna ute i naturen, tydliga regelsystem i den nya myndigheten kan den ge
åker skidor och reser gärna och uppett mer handfast stöd till landsting och
lever främmande kulturer. Historiekommuner när de implementerar folkintresset är stort och på hans nattygshälsopolitiken. Det kan förstås också
bord ligger den 600-sidiga boken om
betyda att landsting och kommuner
Henrik VIII i England ”Wolf Hall” av
behöver se över sina arbetsformer.
ska verka för
Hilary Mantel. Parallellt brukar han
Behöver vi en folkhälsolag?
likvärdiga förutsättningar för
läsa deckare, senast Håkan Nesser.
Frågan är om lagstiftning löser progod hälsa genom att följa
Erfarenhet från arbetet med malablem, blir svaret. Johan tycker inte att
befolkningens hälsoläge och
ria och aids i västafrikanska länder
man ska lägga alltför mycket energi
analysera bakomliggande
tar han med sig in i den nya myndigpå formfrågor och menar att man kan
faktorer, utvärdera folkhälsoinheten.
komma långt med vår tradition av konsatser, främja hälsa, förebygga
– Det räcker inte att rekommendera
sensus och samarbete.
sjukdomar och stödja smittmyggnät som profylax om folk inte
– Debatten och diskussionen är vikskyddsarbetet med epidemiohar råd att köpa nytt nät ner det gamla
tig,
jag hoppas att den nya myndighelogiska och mikrobiologiska
gått sönder! Allt hänger ihop – hälsa,
ten
kan
lyfta folkhälsofrågan till högre
analyser. Bildandet av den nya
ekonomi, utbildning, levnadsförhålnivåer,
den
har ju knappast varit priomyndigheten ger också bättre
landen, levnadsvanor, förhållandet
riterad
i
landstingen!
möjligheter att effektivt arbeta
mellan män och kvinnor etc.
Många länder arbetar bättre med
både på EU-nivå och i andra
När jag pressar honom på vad som
Public
Health än Sverige men här har
internationella sammanhang.
är den viktigaste hälsofrågan i Sveriockså
mycket
hänt, framhåller han,
Folkhälsomyndigheten bedrige menar han att det är vällevnadsfråoch
refererar
bl.a.
till Malmökommisver sin verksamhet i Solna och
gorna med hjärtsjukdom och diabetes
sionen.
Levnadsvanor
och folkhälsa är
Östersund.
som är mest akuta.
en
svårmanövrerad
fråga
– för sin perFakta från Folkhälsoinstitutets hemsida

Folkhälsomyndigheten
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sonliga del menar Johan att man måste ta ansvar för sig
själv men här kommer de socioekonomiska variablerna
in och många människor har inte möjlighet att göra de
hälsosamma valen. Här kommer självklart utbildning
och ekonomiska förhållanden in.
– Frågan är hur människor ska få möjlighet att leva
hälsosamt. Någonting har gått snett när man säljer muffins i storlek som handbollar och kaffe latte i halvlitersmuggar. Samt har godisberg i ett vanligt ICA.
Han skulle också vilja lyfta alkoholfrågorna med ett
överviktsperspektiv. Förutom alla problem som hänger
samman med missbruk så är alkohol också en kaloribomb och kan ge cancer.
Vilka hälsofrågor kommer att prioriteras?
Johan vill jobba mer med icke smittsamma sjukdomar
och ser levnadsvanor (mat och fysisk aktivitet, bruk av
alkohol och tobak) kopplade till socioekonomiska frågor,
som en viktig uppgift. Vi vet redan att det finns stora hälsoskillnader mellan grupper, men skillnaden kan vara
ännu större inom grupper. Han tar upp motsättningen
mellan statens/det allmännas ansvar och individens och
menar att båda begreppen är giltiga men att man måste
ge människor möjligheter och förutsättningar för ett bra

liv och god hälsa. Statens roll är att hjälpa och lyfta fram
områden för intervention.
Spelar ideella organisationer en roll i hälsoarbetet?
Å ena sidan menar Johan, att det är bra att ideella sektorn engagerar sig eftersom den har lättare att nå fram
till målgrupper. Ett exempel här är arbetet med HIV och
sexuell hälsa. Å andra sidan kan man inte låta föreningar
ägna sig åt (och få bidrag för) ”fritt valt arbete”. Även för
den ideella sektorn gäller evidens, uppföljning och resultat samt garantier för kvalitet och långsiktighet i arbetet.
Hur känns det att bli chef för en ny myndighet?
Johan lutar sig tillbaka i stolen vid det runda bordet
där vi sitter och ser ganska nöjd ut.
– Jag tycker det ska bli jättekul. Spännande genom att
det är en sån bredd på folkhälsofrågorna och dem har jag
alltid intresserat mig för.
– Jag är också road av sakdebatt, en del av folkhälsofrågorna är ju politiskt kontroversiella så sådana tillfällen kommer nog att erbjudas. Jag gillar vetenskapliga
problem och strävar efter att nå fram till en lösning på
frågorna. Det är ett gyllene tillfälle för den nya myndigheten att ta för sig!

/MES
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Till folkhälsostudenter, bli medlem i SFFF!!!

av Jeffrey Koplan, tidigare generaldirektör för den amerikanska motsvarigheten till vårt smittskydd och
folkhälsoinstitut CDC (Centers for
Disease Control and Prevention) och
Pekka Puska, generaldirektör för
Finlands folkhälsoinstitut. Förutom
sekretariatet i Atlanta så finns det
också ett i Finland men det kommer
att flyttas till Mexico från årsskiftet.
Det var ett äventyr att åka iväg dit
och arbeta, uppleva kulturen och att
få ett globalt perspektiv på folkhälsoarbete. Det var häftigt att vistas
på området där CDC, universitet och
sjukhus var samlade och hade ett
stort utbyte sinsemellan. För att ta
ett exempel så togs en hiv-medicin
fram på CDC och intäkterna från
medicinen finansierar det globala
hälsoprogrammet.

Boken är tänkt att
väcka debatt och
handlar om att
företag som bedriver
vård, omsorg och
andra verksamheter
på det offentligas
uppdrag har blivit
en del av vår vardag.
Den svenska förvaltningen har förändrats och blivit alltmer ”business”.
I boken väcker författarna, som är
forskare från flera lärosäten, frågor
och uppmanar till fortsatt diskussion.
De tar upp vad ”marknadisering”, konkurrensutsättning och privatisering
betyder för den svenska demokratin och förvaltningsmodellen. Hur
påverkar den politikernas möjlighet
till styrning? Vad händer med synen
på medborgarskapet? Delar den upp
oss i vinnare och förlorare? Finns det
en framtid för förvaltningen som
business?
I antologin medverkar en rad forskare
utöver författarna Linda Rönnberg,
Urban Strandberg, Elin Wihlborg
och Ulrika Winblad. Boken kom ut
2013 med stöd från Riksbankens
jubileumsfond och finns att tillgå på
deras hemsida som pdf.

/Anna Svensson

/Janne Linde

Anna Svensson i randig klänning bland kollegerna i Atlanta.

Äventyr i Atlanta

J

ag är nyligen hemkommen från Atlanta, USA
där jag vistades en månad på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. Sverige
har under 2013 haft ett
sammarbete med IANPHI (International Association of National Public Health Institutes) och jag fick
uppdraget att ta fram en utbildning
i strategiskt ledarskap för världens
folkhälsoinstitut. Att utbilda ledare
inom folkhälsområdet är viktigt för
att kunna nå ett effektivt folkhälsoarbete.
IANPHIs uppdrag är att bidra med
erfarenhetsutbyte mellan världens
folkhälsoinstitut så att deras position blir starkare samt att starta nya
folkhälsoinstitut i länder som idag
inte har något. Idag är 85 länder
medlemmar i IANPHI som startades

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.

Jag bor i Umeå, som under 2014 kommer att vara Europas kulturhuvudstad och sitter med i KHU, utskottet
som är ansvarigt för hela kulturhuvudstadssatsningen – ett jättespännande och viktigt uppdrag.
Vi är besjälade av att satsningen
både bidrar till Umeås växande och
en bättre hälsa i kommunen. Tillsammans med landstinget har Umeå
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ningen. En speciell satsning på förebyggande arbete för barns och ungas
psykiska hälsa genomförs som bäst
i kommunen, det är genom förebyggande arbete och tidiga insatser vi
kan ge våra barn och ungdomar en
bra framtid.
Privat dansar jag tango som ger
bättre hälsa för både kropp och själ,
cyklar sommar som vinter och lägger
ner många timmar på att få trädgården i stugan vid havet att blomstra.

- eller politik för
befolkningens hälsa

Idéskrift för kommun-,

100 kr för studenter.

gasinet

målet att år
2020 ha Sveriges bästa hälsa,
så ett intensivt
arbete pågår i
alla
styrelser
och nämnder
för att nå målet.
Jag är också
heltidspolitiker och ordförande i socialnämnden i Umeå, vilket innebär
att sociala frågor står högt på dagord-
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hälsa på/Birgitta Notlöf

Eldsjälen Birgitta
Jag tar T-banan till Tensta, går tvärs
över torget förbi grönsakshandlarna och öppnar dörren till Livstycket. Där träder jag in i en värld av tyg
och färger, lokalerna är ljusa och
på det långa bordet ligger kuddar,
väskor, handdukar och brickor i
Livstyckets egna mönster i väntan
på julmarknaden.
Vid fikabordet en grupp kvinnor
från olika länder i stilla samspråk.
Jag ska träffa den kvinna som givit
dessa kvinnor en chans till ett gott
liv i sitt nya land – Birgitta Notlöf.
Birgitta startade Livstycket 1992
med några tusen kronor som hon fått
in från en loppmarknad som startkapital. Tanken var att med nya metoder lära invandrade kvinnor tala
svenska, lära sig läsa och skriva och
därigenom få en bättre självkänsla.
Hon gjorde detta genom att kombinera konstnärlig verksamhet med teoretisk undervisning – det är först när
man håller en sax i handen eller syr
med en tråd som man får en verklig
förståelse för orden och vad de innebär. Birgitta döpte verksamheten till
Livstycket efter det ålderdomliga
klädesplagget som värmde och gav
stöd till kvinnor.

Det var genom att arbeta med mönster och trycka på tyg som kvinnorna
upplevde lust och glädje, de kunde
minnas sina hemländer och fick
hjälp av professionella designers
att överföra sina minnesbilder till
mönster. Det är också Livstyckets
kvinnor som skapat Vi dricker te och
lär oss e, en läsebok för och av kvinnor som lär sig att läsa. Den har en
spegel på insidan för att man ska
kunna se hur läpparna formas för de
olika och ovana ljuden i svenskan.
Kvinnorna har också arbetat fram
20

nes livsverk och hon vet att
det betytt – och betyder –
mycket för många kvinnor.
För många har det givit ett
nytt liv genom att de faktiskt fått jobb och kommit
ut i samhället.
”Jag älskar att leva”, säger Birgitta, och kanske är
det förklaringen till att hon
orkar så mycket och sprider så mycket entusiasm
och glädje. Hon är singel
och har en vuxen son och
säger själv att hon är extremt kulturellt intresserad och gillar allt i kulturväg: opera, teater, film…

Böcker har hon flera på
gång, på nattygsbordet
ligger just nu En fri röst
av Ayaan Hirsi Ali samt
Ulrika Knutssons bok om
Fogelstadskvinnorna och
en bok om Elin Wägners
hus Lilla Björka, som hon
läser inför Livstyckets utställning där sommaren
Vi tror på kraften i skapandet, säger Birgitta Notlöf, skaparen av Livstycket.
2014. När hon har mycket

FOTO: Marianne Enge swartz
att göra läser hon deckare.
och broderat alla bilderna i boken.
Hon tycker om att röra på
Birgitta berättar att hon träffat kvin- sig och rusar upp och ner ur stolen
nor som gått i åratal på SFI men inte för att hämta en broschyr eller visa
förrän de kommit till Livstycket har något på datorn. I dag är hon diskret
klädd i kjol och tröja men vid evenede lärt sig svenska och att läsa!
mang är hon Livstyckets bästa anVarje år har Livstycket samma pro- nonspelare klädd i kavaj med häftigt
blem – ska vi få bidrag även för nästa Livstycke-mönster.
”Vi tror på kraften i skapandet”,
år från Stockholms stad? Men Birgitta och hennes personal jobbar enträ- säger Birgitta och visar mig mönster
get vidare och har dessutom utvidgat med inspiration från Stockholmsverksamheten till projekt i Turkiet vandringar, kvinnornas hemländer
och Uganda, båda har bidragit till eller projekten i Uganda och Turkiet.
Att hon själv får kraft av det hon skanya mönster.
Birgitta verkar aldrig tröttna på par kan ingen tvivla på!
att tala om Livstycket, det är hen/ MES

