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Ordföranden 
har ordet...
Hösten är i full gång och styrelsen har 
haft sina två första planeringsdagar.

Vi har ett högprioriterat projekt 
som jag vill lyfta fram lite extra.

Ett vanligt önskemål från er 
medlemmar är att kunna träffas och 
nätverka med varandra. Vi har nu se-
dan årsskiftet skapat möjligheten för er 
att, med hjälp av styrelsen och framför 
allt vår projektledare, starta och driva 
Lokala Hälsovetarnätverk (LHN) i de 
regioner/städer där ni bor och/eller 
verkar.

Ni kan läsa mer om LHN i detta 
nummer av Hälsan men även i äldre 
exemplar som ni finner direkt på start-
sidan på vår hemsida. Bland annat nr 
1/2015 och framför allt nr 3/2014. Ni 
finner även information om LHN på 
hemsidan under ”Aktuella projekt”.

Dessa träffar ger, utöver möjlig-
heten för er medlemmar att nätverka, 
även stora mervärden för föreningen 
och således branschens utveckling.

Några exempel:
Rekrytering av inte bara studenter 

utan även yrkesverksamma som vi an-
nars har svårt att nå.

Ett annat är möjlighet att disku-
tera branschrelevanta frågor som sedan 
exempelvis kan vara grund för projekt, 
debattartiklar, med mera.

Våra förhandlare kan lättare kom-
ma ut i landet och diskutera/informera 
om avtal, löneförhandlingar, etc

Föreningen och branschen växer 
och således gör behovet av personer 
som kan hjälpa föreningen. Även där 
fyller LHN en viktig roll.

Lev väl!
Andreas Lövdahl

ordförande

HälsoAkademikerna  
finns på LinkedIn  
& Facebook!

Hälsovetardag 2016 
HälsoAkademikerna har sin föreningsstämma vartannat år. Sist hölls den i februari 
2014 i samband med vår hälsovetardag på ABF-huset i Stockholm. Styrelsens ambition 
är att Hälsovetardagen ska bli ett återkommande event vartannat år där hälsovetare från 
hela landet får chans att träffas för att nätverka och kompetensutvecklas! 

Vi behöver dock din hjälp för att arrangera hälsovetardagen. Utan medlemsengage-
mang är det svårt att veta vad ni vill att en hälsovetardag ska innehålla. Förra hälsove-
tardagen innehöll bland annat en föreläsning med Staffan Landin (som bland annat har 
arbetat tillsammans med Hans Rosling i gapminderprojektet), nätverkande och mingel 
samt vår föreningsstämma. 

Har du egna idéer, funderingar eller tips på vad en hälsovetardag bör innehålla eller 
är du rentav intresserad av att vara med i projektgruppen och hjälpa till att planera och 
organisera dagen? Kanske har du arbetat med liknande projekt tidigare och har mycket 
att bidra med? Tveka inte att höra av dig till oss! Kom ihåg att ditt engagemang kan 
vara mycket värt inför framtiden. Ett deltagande i en projektgrupp kan ge nya erfaren-
heter, kan hjälpa till att skapa nya kontakter och är en bra merit i ett CV.  

Om du har frågor eller funderingar över projektet, tveka inte att höra av dig till 
ordförande Andreas Lövdahl, ordforande@halsoakademikerna.se 

Susanna Mixter

Från Hälsovetardagen 2014.  
Några av deltagarna minglar...

Vill du skriva något i Hälsan?
Vi i HälsoAkademikerna strävar efter att möjliggöra för våra medlemmar 
att vara mer aktiva i föreningen. Styrelsen arbetar med många olika projekt 
som medlemmar gärna får ta del av. Ett av projekten är just Hälsan. Vill 
du bidra med något läsvärt eller har du en idé eller tips om någon artikel 
eller tema att skriva om? Då är du välkommen att höra av dig till Suzana 
Gisselman på suzana@halsoakademikerna.nu
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Det är något speciellt med hösten. Ibland 
känns det som att det är nu ett nytt år tar 
vid. Speciellt om man är student. Det där 
sommarjobbet som kändes så långt är nu 
förbi, alla planerade utflykter är gjorda och 
de där lata dagarna på stranden är nu över. 
Det är nu det börjar, ett nytt läsår.

Det är inte förrän nu som nyexami-
nerad student som jag har kunnat landa 
och reflektera över min studietid. Det är 
egentligen inte förrän nu jag också kan 
lägga samman pusselbitarna på ett bättre 
sätt för att se en klarare helhetsbild. Vad 
var det egentligen som hände under dessa 
tre år som student? Under studietiden lever 
oftast många i sina egna bubblor, med för-
hoppningsvis några tillfällen utanför denna 
också. Ekorrhjulet börjar snurra snabbt 
och inuti sin bubbla florerar de mest essen-
tiella frågorna för en student; När är nästa 
tenta? Eller klarade jag den förra? Vilka 
erbjudanden finns i matbutiken? Men 
framförallt, hur många dagar är det kvar till 
utbetalningen från CSN? Samtidigt som 
ekorrhjulet snurrar för studenterna, snurrar 
det även för verkligheten utanför, även om 
den verkligheten ibland kan upplevas som  
stilla. Plötsligt befinner jag mig i den stora 
verkligheten och uppmärksammar att ett 
nytt ekorrhjul tar över, ett nytt år tar vid. 
Med blandade känslor kliver jag över till 
det nya. Samtidigt som en lättande känsla 

infinner sig då jag börjar tänka på alla ovan 
nämnda frågor som jag nu har klarat av. 

Vägledning
Det blir än mer påtagligt då bekanta börjar 
söka sig till högskolans värld och deras år 
inleds. Det är nu jag har rollen att kunna 
vägleda dem genom studietiden. Så som 
jag själv önskat att jag hade fått under mina 
studieår. 

Studietiden handlar hela tiden om 
olika faser studenterna alltid behöver gå 
igenom vare sig de vill det eller inte. Faser 
som ställer krav men som också i slutändan 
förhoppningsvis ger något gott till studen-
tens utveckling. I princip nästan hela första 
året handlar om att lära känna skolan, före-
läsarna, att hitta sin optimala studieteknik 
men också att hitta goda studiekamrater 
och att balansera upp fritiden med studier-
na samt eventuellt finna något extra arbete. 
Det är många pusselbitar som ska synkas 
och det är inte så konstigt att ekorrhjulet 
snabbt sätter fart och ibland för fort. 

Saker faller på plats
Det andra året har just dessa bitar fallit på 
plats och det gäller att bibehålla de rutiner 
som har skapats. Förhoppningsvis är läget 
så pass bra att mer utsvävningar utanför 
bubblan kan göras. När det tredje året 
kommer (det är givetvis 180 hp vi utgår 

ifrån) börjar studenten kunna se ljuset i 
tunneln. Eventuellt också en känsla av att 
det brinner lite i knutarna. Jag tror att en 
blandning av detta är det bästa. Att man 
inser att det faktiskt finns ett slut men 
också rikta tankarna att det där stilla runt 
omkring kommer allt närmare. Vid det 
tredje året är man förhoppningsvis så pass 
bekväm att ännu ett större kliv kan tänkas 
tas utanför bubblan. De olika faserna kom-
mer och försvinner likt hur alla årstider 
löser av varandra. 

Reflektioner
Det är intressant hur olika känslor kom-
mer fram när jag reflekterar över detta. Allt 
detta som man slängs mellan har verkligen 
satt sina spår, på ett positivt sätt. I alla fall 
för mig. Fastän många gånger har tankarna 
gått till det mer negativa när jag suttit där 
och svettats över den där 15 hp tentan och 
ser egentligen ingen logisk förklaring till 
varför man läser det man gör. Jag har stött 
på kommentarer från icke studenter som 
lyder ”studietiden är unik” och ”ta vara på 
din studietid”. Det är så här i efterhand det 
verkligen går att tro på dessa ord, på riktigt. 
Jag förstår att om även jag säger detta till 
mina bekanta så är jag nästan helt säker på 
att mina ord just då inte heller kommer att 
fastna hos mottagaren med någon större 
kraft. Men jag vill fortfarande kunna på 
något sätt kunna hjälpa till. Hur gör jag 
detta?

För att gå tillbaka till de olika faserna 
så kommer det alltid se ut olika för varje 
student såklart. Det där med att hitta rätt 
studieteknik kanske också varierar för varje 
år beroende på kursupplägg eller att stu-
diekamrater hoppar av till exempel. Men 
att på något sätt hitta ett tillvägagångssätt 
som är effektivt. Ett problem som jag själv 
drabbats av är att det finns en del hinder 
runt omkring som man inte tänker på men 
som slukar massa tid. Ett väl känt hinder är 
den så kära mobiltelefonen. Har du provat 
att stänga av den bara? Eller har du testat 
att lägga den utom synhåll? Knepen är 
många, det gäller bara att hitta ett som kan 
upprätthållas. Sen är det där med balansen 
till fritiden. Det gäller att bestämma ett 
rejält möte med sig själv. Kanske ta fram 
den kreativa sidan. Rita upp en mindmap 
över din situation. Dra linjer och katego-
risera det som hör tillsammans. Lägg till 
färg i det hela för att sätta mer liv på det du 
kommer fram till. För att sedan använda 
dessa som olika koder, som du också sen 
i sin tur kan föra vidare in i din kalender. 
Ta hjälp av dina studiekamrater, fråga dem 
om hjälp. Kanske kan ni tillsammans skapa 
ett bra system att studera ihop? Det kan 

Studenter – se hit!

t
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Lokala Hälsovetarnätverk (LHN) är i fokus under hösten 2015  
och under hela 2016. Hälsovetarnätverk för medlemmar i 
HälsoAkademikerna ska startas på olika orter, med syfte att 
ge medlemmarna möjlighet att nätverka och att göra dem 
delaktiga och få större inflytande i föreningsarbetet. Med 
Agneta Mattiasson som projektledare har LHN etablerat sig i 
Göteborg, redan med flera uppskattade nätverksträffar sedan 
februari 2014, och fler nätverk i startgroparna.

Hälsovetarnätverket i Göteborg är pilotnätverket som har testat 
att arrangera större event som ett led i att etablera sig som lokalt 
nätverk inom HälsoAkademikerna i Göteborg och omgivande 
kommuner. Under hösten kommer medlemmarna bakom hälsove-
tarnätverket i Göteborg under en period att driva nätverket utifrån 
en ny inriktning. Istället för att arrangera större event med föreläsa-
re i hyrd lokal kommer de att bjuda in till kaféträffar på Kafé Vanilj 
första onsdagen varannan månad. Vid tidigare träffar har nätverket 
arrangerat större event och bland annat bjudit in arbetsgivare, som 
ett sätt att marknadsföra hälsovetaren gentemot de som anställer 
personal men också för att ge medlemmarna ett tillfälle att få frågor 
kring rekryteringsprocessen besvarade av arbetsgivare. Syftet med 
att pröva med caféträffar under en period är att skala av för att 
kunna fokusera på frågan hur nätverket kan utvecklas. Välkomna 
är alla föreningsmedlemmar som bor i regionen, men även hälsove-

tare som ännu inte är medlemmar i 
föreningen. Medlemmar får möjlig-
het att träffa andra hälsovetare och 
diskutera hur nätverket kan utvecklas 
för att möta behovet hos hälsovetarna i 
karriären eller på väg till en hälsovetarkar-
riär.

Bakom hälsovetarnätverket i Göteborg står en styrgrupp bestå-
ende av Maria Netz, Helena Andersson, Carl Danell och Agneta 
Mattiasson. Agneta leder även projektet att få igång nätverk på 
andra orter i landet. Just nu har hon kontakt med medlemmar som 
är intresserade av att bilda styrgrupper på sin ort för att driva häl-
sovetarnätverk, och vi kan förhoppningsvis se framemot en hel del 
föreningsaktivitet runt om i Sverige under det kommande året.

Om du är intresserad av att starta ett nätverk på din ort, hör av 
dig till Agneta på agneta.mattiasson@halsoakademikerna.se

Bor du i Göteborg med omnejd eller som medlem råkar ha 
vägarna förbi den 13 oktober? Kom då gärna på den första kaféträf-
fen. Anmälan gör du till vastragotaland@halsoakademikerna.se. 
Därefter sker träffarna den första onsdagen varannan månad, med 
start den 2 december. Välkommen!

Daniel Ainestrand, 
projektansvarig 

Anmäl din e-postadress på MIN SIDA på srat.se

Lokala Hälsovetarnätverk

Idrotten aktiv  
för att stötta  
flyktingar
På senaste tiden har det dykt upp 
en rad olika händelser runt om i 
Sverige där människor tagit ini-
tiativ att hjälpa de människor som 
just i detta nu är på flykt och skyr 
sina hem i tron att hitta trygghet. 
Det handlar om stora som små 
initiativ där både ideella och orga-
nisationer bidrar. Idrotten som har 
en viktig roll att kunna påverka. 
Inom idrotten kan nyanlända upp-
täcka den glädje som finns inom 
detta, skapa sig nya kontakter 
som bidrar till språklig utveckling 
och förståelsen för varandra samt 
skapa en trygghet genom genme-
nskapen. Idrottsrörelsen är inte 
sen med att agera på detta som nu 
pågår. Riksidrottsförbundet via sin 
hemsida lyfter upp flertalet goda 
exempel på vilka initiativ som för 
närvarande finns ute i de olika för-
eningarna. Exempelvis hur intäkter 
från matcher skänks till förmån 
för olika hjälporganisationer. Du 
hittar de olika arrange-mangen 
här: www.rf.se/Allanyheter/2015/
Idrottenengagerarsigforatthjalpa-
flyktingar/

Suzana Gisselman

Hälsovetar-
träffar 

på Kafé Vanilj 
i Göteborg

kännas lättare att ha någon vid sidan om 
för att kunna fråga eller diskutera med när  
ett frågetecken dyker upp. De kanske har 
förstått något bättre som en själv inte har 
koll på riktigt och vice versa. Mycket vik-
tigt att komma ihåg är att ha roligt medan 
ni pluggar! 

Inte bara studier
Utöver studierna finns det många andra 
aktiviteter eller föreningar på campus som 
du kan ta del av. Var nyfiken, sök och ta 
reda på via skolan eller kanske via studenter 
inom andra program. Hittar du inte det du 
söker efter, varför inte ta initiativet till att 
starta något nytt? Att vara med på någon 
aktivitet eller annat kan skapa goda erfa-
renheter att ta med sig till framtiden och 
det framtida arbetet. Det kanske finns en 
studentkår på universitet där du går som 
erbjuder något just du är intresserad av. 
Det gäller att hitta och verkligen utnyttja 
alla de resurser som skolan har att erbjuda. 
En annan sak att rekommendera är att ha 
något slags extrajobb som kan vara skönt 
att fokusera på mellan studierna. Ett arbete 
som dels fyller på kassan lite extra men 
även som bidrar till ytterligare kontakter 
och erfarenheter, vilket aldrig heller är fel 
att ha med i sitt CV. Är du intresserad 
av någon fysisk aktivitet, låt även det ta 
utrymme. Speciellt under en slitsam tenta 
period då hjärnan behöver ny energi och 
tankarna nollställas.

Erfarenheter
Så vad var det egentligen som hände? En 
väldigt kort men intensiv period av mitt liv 
hände. En spännande period att nu sitta 
och tänka tillbaka på. Det där ekorrhjulet 
snurrar fortfarande men nu med nya tek-
niker att införliva. Vissa tekniker som med 
modifikation har tagits med till arbetslivet. 
Några erfarenheter som har varit bra att 
ha inför exempelvis ett projekt på arbetet. 
Kontakter att höra av sig till när den egna 
kompetensen behöver kompletteras. En 
annan bubbla att våga dra ut ytspänningen 
på. Lustigt nog startade mitt nya jobb 
samtidigt som skolorna. Ett nytt år tar vid 
igen, nu ett nytt arbetsår. Nästa pusselbit 
att lägga till min helhet blir studietiden. En 
innehållsrik och viktig pusselbit som verkar 
som en grund för det största pusslet du 
någonsin kommer att lägga, ditt liv. Så njut 
och var stolt över just den delen!

Tips för studierna:
Hitta just den studietekniken som pas-•	
sar dig
Planera veckan men låt det även finnas •	
luckor i den
Ta hjälp när du behöver det, oavsett •	
situation
Sätt av tid för dina intressen, skippa inte •	
aktiviteter som ger energi
Ha kul!•	

Suzana Gisselman 

t
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Föreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Nu när hösten är här med ny chans till 
skön rutin och nya utmaningar att lägga all 
den där tankade semesterenergin på! 

Något som verkligen fått ett uppsving 
det senaste är grön mat. Flertalet nya kok-
böcker behandlar ämnet och hos nätbok-
handlarna säljer grönsaker lika mycket som 
sju sorters kakor. 

Inte bara är det bra för djur och miljö, 
det är även nyttigt och gott! 

Själv har jag alltid tyckt att det varit 
ganska svårt att laga vegetariskt även om 
jag faktiskt gick en kurs i just vegetarisk 
kost på Göteborgs Universitet för några år 
sedan. Därefter läste jag 90 hp kostveten-
skap på det. Det var fortfarande svårt. 

Jag tog gärna vegetariskt på restaurang 
eller om jag blev bjuden men jag fick helt 
enkelt inte ihop det i vardagen med min 
befintliga matlagning. 

Det har tagit lång tid men numera 
lagar jag gärna vegetariskt hemma. Det 

behöver inte nödvändigtvis vara särskilt 
komplicerat eller tidskrävande men som 
med allt nytt kräver det lite planering och 
engagemang. Så utnyttja dina nyligen lad-
dade batterier för att anta utmaningen och 
starta din egen gröna revolution hemma i 
köket!

Några tips för att komma igång:
•	Följ	kockar	som	lagar	vegetariskt	på	

Instagram, bilder på fräsch grön mat i ditt 
dagliga flöde är bra inspiration! 

•	Anna	Jones	(@we_are_food)	förfat-
taren	till	”A	modern	way	to	eat”	och	”A	
modern	way	to	cook”	.	Fantastiska	recept	
och aproach till matlagning!

•	Börja	med	recept	med	livsmedel	du	
känner igen om bas och arbeta dig upp till 
att använda fler ”nya” livsmedel. Testa tex 
receptet på pizza nedan som en början!

Lycka till med era gröna kreationer!

Caroline Berg

Pizza
1 ¼ dl vit quinoa
5 dl vatten
1 msk olivolja
1 msk vitvins vinäger
1 msk citronsaft
1 vitlöksklyfta
1 msk bjäst
1 tsk torkad basilika
1 tsk oregano
½ tsk salt
1 nypa svartpeppar
Pesto efter behag
Körsbärstomater
Ruccola
2 msk solrosfrön
En näve färsk basilika

Hur
Blötlägg quinoa i 2,5 dl vatten under 
8 timmar. Låt det rinna av och skölj. 
Slå på ugnen på 220 grader. Blanda 
samman quinoa, 2 msk vatten, olivolja, 
vitvins vinäger, citronsaft, vitlök, bjäst, 
torkad basilika, oregano salt och peppar 
i en matberedare. Mixa tills det liknar 
en tjock smet, cirka 2-4 minuter. Häll 
smeten i en väl smord pajform mellan 
18-20 minuter eller tills smeten fått 
färg. Låt svalna i 10 minuter. Lägg på 
pesto och sedan körsbärstomater, ruc-
cola, solrosfrö och färsk basilika.

Laddad för en kreativ och  
produktiv höst?!

Grön juice
1 hel gurka
2 stjälkar selleri
1 Lime
2 äpplen
Några nävar färsk spenat
Ingefära efter smak

Hur?
Till detta behövs en råsaftcentrifug där du enkelt blandar alla råvaror för att sedan mixa 
ihop med spenat och ingefära i en blender. Den bör helst drickas på en gång, annars 
förvara den kyld som håller några timmar. Använd gärna ekologiska råvaror. 


