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Ordföranden 
har ordet...
Hej där i värmen! Hoppas den där 
riktiga sommarvärmen har infunnit sig 
när detta nummer kommer ut. Skri-
vandet av denna artikel sker i början av 
juni, men det känns mer som oktober. 
Som hobbyfiskare vet jag att gäddorna 
precis har lekt här i Stockholmstrakten, 
vilket betyder att temperaturen i skär-
gårdens vatten bara är cirka +7 grader.

Det går visserligen att göra en 
massa aktiviteter trots dåligt väder och 
åka utomlands för få värme, men för 
mig finns inget bättre än att avnjuta 
sommarens värme och ljusa nätter i 
Sverige.

Jag njuter bäst med mina barn på 
familjens lantgård några mil ut i de 
Västmanländska skogarna, bara ett kort 
stenkast från den relativt grunda och 
därmed snabbt uppvärmda Skedvisjön. 
Där kan jag fiska, bada, plocka hjort-
ron, jogga på grusvägar utmed sjön, 
titta på havsörnsparet som jagar småvilt 
på åkrarna och mata min kusins kossor 
på åkern bredvid huset. Kort och gott 
rena rama Astrid Lindgrens värld, men 
på riktigt!

Jag hoppas innerligt att ni alla har 
något i era liv som ger denna njutning, 
avkoppling och återhämtning som en 
riktigt bra sommar i Sverige kan ge.

Läs mer om våra tips för avkopp-
ling och återhämtning i detta nummer 
av Hälsan.

Ha en bra sommar!
Andreas Lövdahl

ordförande

HälsoAkademikerna  
finns på LinkedIn  
& Facebook!

Sommaren är här och med den en mer 
eller mindre lång ledighet för de flesta 
av oss. För att du ska få en bra åter-
hämtning samt en bra start på hösten 
får du här några tips.

För många består arbetsåret av en massa 
spring mellan stimulerande utmanande 
uppgifter och en massa ”måsten”. Man 
blir stressad av allt som ska göras och inte 
minst av att man är rädd för konsekven-
serna om man missar något. Dessutom har 
vi höga ambitioner med det mesta vi gör 
som ytterligare ökar stressen.

Stressen i sig är inte direkt skadlig, 
det är bristen på återhämtning som är det 
farliga. Vi behöver dels löpande återhämt-
ning, det som kallas sömn, varje dygn. Vi 
behöver också den återhämtning som en 
sammanhållen längre tid (tre-fyra veckor) 
ger. Det som semestern är till för.

För att få en bra återhämtning följ 
dessa steg:

1. Jobba bort surdegar och måsten
Ta ett papper och penna. Sätt dig ned i 
lugn och ro i några minuter. Skriv ned alla 
uppgifter såväl privata som arbetsrelaterade 
som dyker upp. Alla saker som ”känns i 
magen”. Dessa är de saker du behöver ta 
tag i innan semestern. Allt annat är lågpri-
oriterat. Att ”ta tag i” behöver inte betyda 
att allt ska vara klart till 100 procent, men 
försök göra klart så mycket som möjligt. 
Det du inte hinner med ska du besluta om 
du ska kasta, be om hjälp med eller planera 
in under hösten. Gör du detta så lämnar 
”surdegen” magen och hamnar i kalendern 
eller papperskorgen.

2. Gör roliga uppgifter
Du har säkert en del positiva, roliga idéer/
arbetsuppgifter som du velat jobba med, 
men inte fått tid till i det dagliga bruset. 
Försök att börja jobba med någon av dessa 
innan semestern. Det ger en positiv känsla 

som du bär med dig in i semestern. Planera 
sedan in några timmar per vecka till dessa 
arbetsuppgifter under de första veckorna 
efter semestern. Det ger även det en positiv 
längtan tillbaka till jobbet.

3. Planera in extra tid
Planerna in extra tid den första veckan ef-
ter semestern att färska upp minnet av vad 
du har att göra när du är tillbaka. En bra 
semester/återhämtning ska helst göra att du 
nästan glömt vad det är du gör på jobbet.

Planera även in tid för att gå igenom 
de nya uppgifter som kommit under din 
semester.

4. Gör något aktivt
Första dagarna på semestern bör du lämna 
din bostad, gärna stanna borta några dagar 
i sträck. Gör något aktivt som du verkligen 
längtat efter (vandra, fiska, bada, cykla, tea-
terresa, träffa vänner, etc). Saker som ska-
par lust men också hjälper dig att snabbt 
släppa jobbtankarna.

5. Sänk ambitionen
Tänk på att semestern är till för återhämt-
ning, framför allt från alla måsten. Planera 
därför inte in alltför många ”sommarpro-
jekt” där huset/sommarstugan ska renove-
ras, målarkursen genomföras, ungarna på 
fyra olika idrottsläger, släktkalas varje helg, 
etc. Ha en lägre ambition med sommar-
projekten och en planering med myyycket 
luft i, så att du spontant kan åka och bada 
eller ligga i hängmattan med en bok om du 
helt enkelt känner för det.

6. Nya vanor
När du kommer tillbaka efter semestern 
är det ett utmärkt tillfälle att börja den 
nya vanan att faktiskt följa din planering. 
Börja alltså första veckan med att till minst 
99 procent följa den planering du gjorde 
innan semestern. 

Fortsätt sedan att avsluta varje vecka 
med att utvärdera veckan som varit och 
planera veckan som kommer. Snart är du 
inne i nya rutiner som gör dig både mer 
effektiv och mer utvilad. 

Andreas Lövdahl

Tips för en avkopplande  
sommarledighet
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När du äntligen har klarat av din kandi-
datexamen och känner att du inte är riktigt 
färdig med studierna kan kanske ett mas-
terprogram vara aktuellt. Här berättar jag 
hur jag valde min väg. Jag har sedan tidi-
gare en fil kand i mat- och måltidskunskap 
från Gastronomiprogrammet, Högskolan 
Kristianstad. Efter min examen jobbade jag 
som kock ett par år och jag kände att jag 
ville vidare, jag har länge haft drömmar om 
att jobba med folkhälsa, jag vet inte riktigt 
hur och vart men preventivt och hälso-
främjande arbete lockar mig, framförallt 
hälsa för barn och unga. Gastronomipro-
grammet gav mig inte tillräckligt av den 
kompetens jag sökte och jag gick i funde-
ringar på hur jag skulle kunna bli en bättre 
konkurrent på arbetsmarknaden inom 
området folkhälsa. 

Masterprogrammet Integrerad Hälsove-
tenskap är en distansutbildning som drivs 
av Högskolan Kristianstad. Utbildningen 
är 120 högskolepoäng, vilket innebär fyra 
år om den går i dess normala takt på 50 
procent (halvfart). Det går också bra att 
göra som jag och läsa utbildningen på hel-
fart med en individuell studieplan. Det är 
fördelaktigt att kunna välja vad som passar 
en bäst, det gör det möjligt att exempelvis 
heltidsjobba och studera samtidigt. Pro-
grammet är helt på engelska och det är inga 
träffar alls utan alla uppgifter, diskussioner 
och examinationer sker via läroplattformen 
itslearning. Jag har studiekamrater från hela 
världen, bland annat gjorde jag mitt förra 
grupparbete i kursen Tillämpad Statistik 
inom Hälsovetenskaperna med en som bor 
på Mauritius. Det är många i min årsgrupp 
som bor i Sri Lanka och vissa bor i England 
och en del i Sverige givetvis, bara för att 
nämna några exempel.  

Min väg
En dag, för cirka ett och ett halvt år sedan, 
ramlade det ner en folder i min brevlåda 
med information om Masterprogrammet 
Integrerad Hälsovetenskap. Jag tänkte att 
jag faktiskt kan söka för att ge mig själv 
chansen att byta riktning i mitt yrkesliv 
och samtidigt lockade tanken mig, att ta 
en master! Jag sökte och väntade… Till 
slut kom sommaren och när jag fick antag-
ningsbeskedet stod jag som nummer 34 i 
reserv och då tappade jag hoppet om att bli 
antagen. Men, plötsligt en dag i september 
fick jag e-post om att jag blivit antagen på 
programmet! Jag ramlade rakt in i den för-
sta kursen Perspektiv på Hälsa och Samhälle 
som redan hade pågått i cirka tre veckor, 

då var det en himla tur att tempot inte var 
så högt, jag startade nämligen på halvfart. 
Min första termin blev ganska tuff, det 
var för mig en rejäl utmaning att studera 
på avancerad nivå men också att allt är på 
engelska och på distans. Att inte ha några 
klasskamrater att möta eller plugga tillsam-
mans med och inte heller lärare att be om 
hjälp är svårt och ibland ganska ensamt, 
men det gick och det går fortfarande. Un-
der min första termin fick jag bättre betyg 
och omdömen än vad jag hade förväntat 
mig att få och då vågade jag bestämma 
mig för att satsa helt på utbildningen, och 
på så vis korta ner tiden lite. Jag sade upp 
mig från mitt jobb och termin nummer 
två startades på 100 procent och med min 
individuella studieplan. Nu har jag som-
marlov och inleder termin tre till hösten.

Kraven för att komma in på program-
met är att ha en tidigare examen på kandi-
datnivå inom medicin eller hälsovetenskap, 
alternativt inom humaniora eller samhälls-
vetenskap med hälsovetenskaplig inriktning 
eller motsvarande. Utbildningen är forsk-
ningsförberedande, den ger behörighet till 
forskarutbildning.

Mat och måltid
Under min tid på Gastronomiprogram-
met inriktade jag mig mot näringslära och 
nutrition med beteendevetenskaplig grund. 
Mat- och måltid är utbildningens kärna 
vilket även det är ett stort intresse för mig, 
framförallt dess funktion i samhället om 
varför vi äter som vi gör och vad maten och 
måltiden har för betydelse för såväl individ 

och samhälle, nationellt och globalt, 
dessa frågor kittlar mig. Barnövervikt 
och fetma är vad jag har som röd tråd 
genom hela min utbildning, och båda 
programmen har definitivt givit ut-
rymme att själv nischa mig på mitt eget 
intresseområde. Båda dessa program är 
breda och studenterna blir ”lite” bra på 
många områden. Det är precis som äm-
nena hälsovetenskap och mat faktiskt 
är nämligen komplexa och breda om-
råden med mycket mer innehåll än vad 
en först kanske kommer att tänka på. 
Hälsa kan handla om allt mellan sömn, 
ekonomi, social status, vikt, psykologi 
och fysik. Mat kan handla om export, 
hygien, kemi, försäljning, tillagning, 
konsumtion, allergi och hälsa. Därför är 
integration och samverkan en intressant 
riktning i ett hälsoarbete. Dock enligt 
min vetskap och tro är det viktigt att 
nischa sig och hitta ett eget intresseom-
råde samt en egen stil och satsa på det. 

Att vara allt för spretig och generell är nog 
inte alltid fördelaktigt, bättre är säkerligen 
att kunna sticka ut med en spetskompetens 
i en bransch som blir mer och mer populär 
och där konkurrensen är hård! 

Vilka jobb ger utbildningen
Masterprogrammet Integrerad Hälsove-
tenskap kan leda till jobb som till exem-
pel verksamhetsutvecklare, hälsostrateg 
och planerare inom offentlig eller privat 
verksamhet. Av programmet kommer du 
få fördjupad kompetens för arbete med 
hälso- och välfärdsfrågor och förmåga att 
självständigt tillämpa och bedriva föränd-
rings- och utvecklingsarbete. Programmet 
är flervetenskapligt vilket innebär att forsk-
ning och arbete sker över ämnesgränser 
för att lösa olika typer av samhälleliga 
problem. Flervetenskap innebär att djupa 
kunskaper inom det egna fältet ska förenas 
med en förståelse för andras kunskapsfält, 
vilket är nödvändigt om komplexa frågor 
ska studeras och besvaras. Integrerad häl-
sovetenskap innebär ett flervetenskapligt 
fokus på samverkan och samarbete mel-
lan olika yrkeskategorier. Studenterna ska 
utveckla en tvärdisciplinär och mångpro-
fessionell kunskapsbas för att initiera och 
implementera förändringsarbete inom 
hälsoinriktade verksamhetsområden.

Alexia Sandgren 
aktiv medlem i  

HälsoAkademikerna

HA-medlemmen Alexia Sandgren:

– Min väg till en master
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Under HälsoAkademikernas intensiva 
planeringsdagar i Östersund hann vi också 
med ett studiebesök på Vintersportcen-
trum, där vi blev guidade runt av Sture 
Espwall, som är chef för avdelningen för 
Hälsovetenskap. Här bedrivs forskning 
kring idrott och hälsa och på Mittuniver-
sitetet finns också en utbildning som heter 
Idrottsvetenskap.

Östersund har blivit ett forsknings- och 
testcenter för våra elitidrottare och då i för-
sta hand för våra skidlandslag; längd, alpint 
och skidskytte. Även andra svenska landslag 
kommer hit bland annat i samarbete med 
Sveriges Olympiska Kommitté, SOK och 
som förberedelse inför olympiska spel.

Här görs regelbundna tester av idrot-
tarnas prestation och första stoppet var ett 
rum som kan beskrivas som en klimatan-
läggning där man kan reglera vilken höjd 
man befinner sig på men också temperatur. 
I stället för att åka på höghöjdsträning 
så tränar man här. Här hade bland annat 
material inför OS i Sotji 2014 tagits fram 
då det visade sig att det var tävlingar under 
väldigt varma förhållanden. Detta gynnade 
ganska säkert Sverige gentemot konkur-
renterna. Här kan även företag testa sitt 
material, exempelvis kläder som inte bara 
används på elit- utan även på motions- och 
breddnivå.

Nästa testrum vi besökte var för rullski-
dor där det mättes syreupptagning, mjölk-

syra med mera vad gäller fysik, men också, 
med hjälp av flera kameror ur olika vinklar, 
åkarnas skidteknik. För att uppnå optimal 
prestation i träning och tävling gjordes 
här analyser av experter på testcentrat 
ihop med tränarna. Inför OS i Vancouver 
2010 hade man filmat banorna där. Dessa 
hade då åkarna lärt känna genom att ”köra 
tävlingen” på rullbandet i Östersund. Även 
detta gav säkert en fördel gentemot andra 
länders åkare.

I det tredje testrummet görs liknande 
fysiologiska tester men då på löpband och 

på testcykel. En investering, enligt Sture, 
som att köpa en ny Volvo V70. 

I det fjärde rummet fanns en maskin 
där det mäts benstyrka och även då mus-
kelstyrkan på överkroppen kopplat till 

bland annat grenar som rodd och kanot. 
Bland andra landslag utförs här tester på 
vårt Paralympiska landslag.

Avslutningsvis på rundvandringen 

hamnade vi framför en Dexamätare. En 
maskin som varmt rekommenderades av 
en av de mest kända kring forskning runt 
idrottsfysiologi, den numera avlidne Bengt 
Saltin. Maskinen mäter bentäthet, fördel-
ning på kroppen mellan fettfri vikt och 
fett med mera. Här ser man då eventuell 
snedbelastning vänster-höger på den aktive 
och om det procentuellt är fel viktfördel-
ning eller helt enkelt för låg vikt. Detta kan 
medföra vila, ändrad typ av träning eller till 
och med tävlingsförbud. 

Här sågs också ett utvidgat samarbete 
utanför idrotten då landstinget ofta remit-
terar patienter hit för att mäta bentäthet på 
patienter som lider av till exempel osteopo-
ros (benskörhet). 

Sture Espwall berättade att centrat har 
en hög status inom idrotten och att många 
från skidlandslagen väljer att bosätta sig i 
Östersund. Där är just nu de bästa förut-
sättningarna för att utvecklas optimalt i sin 
idrottsgren.

Sammanfattningsvis kan det sägas att 
Östersunds Vintersportcentrum är i fokus 
just nu, inte bara för sin elitidrott utan 
också av den anledningen att det är ett 
forskningscentrum i vidare mening. Forsk-
ning bedrivs inom hälsa och idrott ur ett 
bredd- och motionsperspektiv.

Leif Gustafsson  

HälsoAkademikerna  
på studiebesök
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Föreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens 

– Hälsovetare
Vår populära broschyr Efterfrågad kom-
petens – Hälsovetare ska ses om riktlinjer för 
hur vi benämner våra olika yrken kopplat 
till innehållet. Syftet är att tydliggöra för 
i första hand arbetsmarknaden vilken 
kompetens det finns att tillgå samt på vilka 
olika sätt man kan arbeta med idrott, frisk-
vård/hälsa och folkhälsa.

Broschyren finns att ladda ned på 
www.halsoakademikerna.nu eller beställas i 
pappersform på e-post kansli@srat.se

Värva en kollega
 
Hjälp oss att växa  
och bli ännu starkare!
Som tack får du som värvat, ett 
present-kort på 500 kronor*/
värvad medlem att använda på 
Bokus. 

 
Information om  
kampanjen finns på   
www.srat.se/varva_kollega

* Max 2.000 kr/värvare

SRATs förbundsmöte 2015
Vart tredje år håller förbundet sin stämma där delegater från majoriteten av förbundets 
föreningar deltar för att rösta fram en ny styrelse samt budget för den kommande treårspe-
rioden.

Denna gång hölls förbundsmötet den 22 maj på Djurönäset utanför Stockholm.
HälsoAkademikerna hade fyra representanter på plats. Förhandlingarna gick smidigt 

och såväl budget som valberedningens förslag på styrelse röstades igenom.
HälsoAkademikernas representant i förbundsstyrelsen även kommande period är An-

dreas Lövdahl.
Andreas Lövdahl

Styrelsen besökte 
Östersund
En gång om året håller styrelsen sina pla-
neringsdagar på annan ort än i Stockholm.

Vi försöker beta av de orter där vi har 
många medlemmar och där det finns ett 
utbildningsprogram som vi rekryterar från. 
Vi har bland annat varit i Gävle, Göteborg, 
Halmstad, Umeå och Malmö.

Den 28-29 maj höll vi mötet på 
hotell Gamla teatern i Östersund. Under 
två dagar stämde vi av vårens arbete och 
planerade hösten. Framför allt fokuserade 
vi på två projekt: LHN (Lokala Hälsove-
tarNätverk) och Hälsovetardagen (tillika 
30 årsjubileum) i februari 2016.

Vi hann även med att besöka det na-
tionella vintersportcentret på Mittuniversi-
tetet. Läs mer om det i separat artikel.

Andreas Lövdahl


