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Ordföranden 
har ordet...
Då är vi åter framme vid en man-
datperiods sista nummer av Hälsan. 
Styrelsen håller som bäst på att skriva 
verksamhetsberättelse för åren 2014/15 
samt förbereda föreningsstämman som 
genomförs den 22 februari i samband 
med Hälsovetardagen. 

En av de viktigaste projektet vi 
arbetat med denna mandatperiod är 
LHN – Lokala Hälsovetarnätverk. Vi 
har nu fått det rullande i Göteborg 
efter att ha testat lite olika upplägg. 
Vi vill nu sprida detta till er medlem-
mar runt om i Sverige. Kontakta 
styrelsen eller projektledare Agneta 
Mattiasson om du är intresserad att 
HälsoAkademikerna hjälper till att 
starta ett lokalt nätverk där du bor.

I detta nummer av Hälsan har vi 
fokus på Hälsovetardagen. Vi skriver 
om hur lyckad dagen blev 2014 och 
en hel del om arrangemanget nästa år. 
Vi har knutit kontakt med en mycket 
intressant samarbetspartner för Hälso-
vetardagen 2016. Vi har även med en 
av Sveriges mest erfarna föreläsare/för-
fattare/praktiker inom hälsofrämjande, 
nämligen Jan Winroth.

Vår ambition med Hälsovetardagen 
är att det ska vara en återkommande 
dag för kompetensutveckling, möten, 
nätverkande samt en dag vi kan an-
vända för att skapa medialt utrymme 
kring vår bransch.

Hoppas ni finner både ambitionen 
och innehållet intressant. Ser fram 
emot era anmälningar till Hälsovetar-
dagen!

Ha en bra avslutning på året och 
hoppas vi ses den 22 februari i Göte-
borg!

God Jul & ett Gott Nytt år!

Andreas Lövdahl
ordförande

Vill du vara med på en spännande 
resa för dig själv och vår bransch?
Då tycker jag att du ska ta chansen att engagera dig i föreningens arbete. Den 
22 februari har vi föreningens stämma då vi ska tillsätta en ny styrelse för de 
kommande två åren. Genom arbete i styrelsen får du möjlighet att arbeta för 
hälsovetarbranschens utveckling och om du har en hjärtefråga så har du alla 
möjligheter att driva den genom HälsoAkademikerna.

Kontakta ordförande Andreas Lövdahl för att få veta mer om styrelsen arbete

Jan Winroth är universitetslektor i pe-
dagogik vid institutionen för hälsove-
tenskap på Högskolan Väst. Han ingår 
också i Styrgruppen för Centrum för 
Salutogenes.

Jan Winroth har arbetat med hälsofrågor 
på individ-, grupp- och organisationsnivå 
i fyrtio år. Inledningsvis med idrottsinrikt-
ning för att senare arbeta med friskvård 
i företagsvärlden. De senaste 20 åren har 
han fokuserat på organisationsfrågor och 
ledarskap. 

Efter ett antal år med praktiskt  hälso-
arbete så var han med om att starta en ny 
hälsovetarutbildning vid Högskolan Väst. 
Där arbetar han nu sedan många år med 
utbildning på programmet.

Parallellt  med arbetet på Högskolan 
Väst så arbetar han med uppdrag i form av 
förändringsprocesser i organisationer och 
olika former av ledarutbildningar.

De bärande idéerna i hans arbete har 
alltid varit den salutogena grunden.

Jan Winroth har publicerats i en rad 
skrifter och böcker. Bland annat böck-
erna ”Hälsa & hälsopromotion”, ”Idrott, 
Friskvård och Hälsa”, ”Perspektiv på 
Sport Management” och nu senast är han 
medförfattare i den helt nya boken ”Saluto-
genes – om hälsans ursprung” (se boktipset 
på sidan 4).

För närvarande arbetar han med ett 
projekt i samarbete med ISM – Institutet 
för stressmedicin, som heter FHV NySam. 
Det har syfte att följa, stödja och utvärdera 
nya samarbetsformer och arbetssätt.

Läs mer om projektet på www.vgre-
gion.se. Sök på FHV NySam. 

Vill ni höra Jan förmedla sin kun-
skap om hälsoarbete så ska ni komma på 
Hälsovetardagen den 22 februari 2016 i 
Göteborg.

Andreas Lövdahl

Presentation av föreläsaren  
på Hälsovetardagen
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HälsoAkademikerna bjuder in till 
Hälsovetardagen 2016 i Göteborg på 
nya arenan, Prioritet Serneke Arena (läs 
mer om arenan nedan). I samband med 
Hälsovetardagen firar vi jubileum då 
HälsoAkademikerna fyller 30 år! Årets he-
dersmedlem ska också utses. Under dagen 
finns möjlighet till CV-granskning, nätver-
kande och mingel för att knyta arbetslivs-
kontakter och samarbeten. Styrelsen har 
bokat in en spännande föreläsning med Jan 
Winroth som bland annat är känd för att 
vara författare till kurslitteratur inom hälsa, 
hälsopromotion och sportmanagement. 
Han är också en mycket inspirerande, en-
tusiasmerande och engagerande föreläsare 
inom bland annat hälsopromotion. Utöver 
detta kommer det att hållas förenings-

stämma och delas ut goodiebags. Det 
kommer även att finnas möjlighet att träffa 
SRATs förhandlare för karriärcoachning, 
tips och råd. 

Hälsovetardagen 2014
Den senaste Hälsovetardagen och före-
ningsstämman genomfördes i Stockholm 
i februari 2014 då Staffan Landin (som 
bland annat har arbetat med Hans Rosling 
i Gapminderprojektet) med ett brinnande 
intresse för Global Hälsa, stod för föreläs-
ningen. Staffan lyfte bland annat medias 
och politikers förmåga att lyfta det negativa 
när det egentligen är så att världen blir 
bättre och att förutsättningarna för att leva 
ett långt liv har ökat. Han lyfte även att en 
bättre hälsa skapas bland annat med utbild-

ning och en rättvis fördelning av världens 
resurser. Under dagen arrangerades även 
nätverkande, mingel, det fikades samt dela-
des ut en presentpåse.

Föreningsstämman
Under föreningsstämman ges en bra inblick 
i HälsoAkademikernas arbete då styrelsen 
för HälsoAkademikerna berättar vad de 
arbetat med under senaste mandatperioden 
utifrån verksamhetsberättelsen. Eventuella 
propositioner röstas igenom samt nya sty-
relsemedlemmar väljs in i styrelsen.

Save the date! 
Tid: 22 februari 2016.
Plats: Prioritet Serneke Arena. Krutvägen 
2-4, Kviberg i Göteborg.

Hälsovetardagen 2016!

Jag fick följa med några idrottsföreningar 
till Kviberg i Göteborg och titta på en ny 
arena som byggts för idrotten, en multis-
portanläggning som visade sig vara Nor-
dens största, med en yta på 45 300 m2 och 
sju våningar hög.

Från början, för cirka 10 år sedan, var 
det tänkt att en skola med egna träningslo-
kaler skulle ge ungdomar chansen att träna 
fotboll året runt på en yta av 23 000 m2. 
Men för fem år sedan kom idén att driva 
hotell och konferens, planera för gym, fler 
idrottshallar och även en skidanläggning, 
med möjlighet till skidåkning året runt.

Alltså en dag i september var vi där 
och blev guidade runt och fick informa-
tion kring anläggningen. Det är svårt att 
beskriva hur genomtänkt och professionellt 

Prioritet Serneke  
Arena i Göteborg

t
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Hälsovetardagen 2016!

Nominera en  
hedersmedlem till 
HälsoAkademikerna! 
En hedersmedlem är en person med 
akademisk utbildning som har stärkt 
hälsovetarnas roll i samhället, antingen 
på arbetsmarknaden eller genom forsk-
ning. HälsoAkademikerna utser en 
nominerad till hedersmedlem som 
därefter blir inbjuden till att medverka 
på Hälsovetardagen 2016 och då får ta 
emot ett pris och får ett medlemskap i 
HälsoAkademikerna på livstid.  

Skicka nominering till styrelsen@
halsoakademikerna.se

Röster från 2014:

”Kul att få träffa andra 
verksamma hälsovetare, det 
har gett mig en bredare syn på 
Hälsovetaryrken. Jag blev även 
motiverad av föreläsaren.”   
Eric Svanelöv

”Bra och intressant. En givande 
input från yrkesverksamma.” 
Camilla Larsson 

“Jätteintressant! Bra att få reda 
på vad vi hälsovetare kan göra 
för att locka arbetsgivare, och att 
de förstår HälsoAkademikernas 
arbete.”   Caroline Persson

”Intressant och kul! Att få 
träffa andra och lyssna på 
en intressant föreläsare. Jag 
har nu fått en bra bild hur 
HälsoAkademikerna jobbar.” 
Heidi Svanelöv

planerad den är, och hur positiv atmosfären 
känns. Grundtanken är att den ska vara 
tillgänglig för alla, och att det inte ska vara 
alltför dyrt att kunna aktivera sig och träna 
där.

I första hand kan det ses som en 
fotbollsarena med en plan med publik-
kapacitet på cirka 3 500 åskådare, men 
när man går runt inser man att det finns 
allting i form av gym för både individ- och 
gruppträning. Det finns mindre hallar för 
innebandy, handboll, basket med mera, 
beachvolley i en egen avdelning och inte 
minst skidanläggningen längst ner för trä-
ning året runt, för många som förberedelse 
för Vasaloppet i mars månad. Utanför 
finns också motionsspår påp tre och fem 
kilometer.

Efter guidningen blev det lunch i 
restaurangen som givetvis är en viktig del 
när det gäller konferens- och hotellavdel-
ningen. Restaurangen erbjuder frukost, 
lunch och middag och är väldigt populär.

Ur idrottsperspektiv är tanken att för-
eningar oavsett bredd eller elit kommer hit 
och tränar över en dag eller under flera da-
gar för en relativt billig kostnad. Det är ett 
mervärde att allt är samlat på en plats, man 
tränar, äter och bor på samma ställe. För 
föräldrar som åker med finns möjligheter 
till egen träning under tiden som barnen 
har sina aktiviteter. 

Närheten till Göteborg är också bra, 
med Lisebergs hela nöjesutbud eller Ullevi 
och Scandinavium som kanske har någon 
match på gång.

Sett ur företagens perspektiv så är ju 
också Prioritet Serneke Arena ett bra val. 
Man kan välja att konferera under en eller 
flera dagar. Själva konferensen kopplad till 
arbete kan ju varvas med möjlighet till fy-
sisk aktivitet/träning för anställda och även 
social samvaro.

Avslutningsvis en lyckad dag och tack 
till SISU Idrottsutbildarna som ordnade 
resan, och tack både till IFK Göteborgs 
Roger Gustafsson som informerade oss och 
Magnus Karlsson på Euro Travel Sports 
som guidade oss runt.

Leif Gustafsson

Dagen kommer att innehålla lunch, fika, 
middag, mingel, CV-granskning, föreläs-
ning och möjlighet att prova på aktiviteter 
på arenan (se artikel om arenan nedan) 
samt en guidad tur. 

Detaljerat program och avgifter åter-
kommer vi med i en inbjudan i månads-
skiftet november/december. 

Frågor kan ställas till:josefin.k@halso-
akademikerna.nu

Josefine Klöfvermark

22 februari i Göteborg

Bilder från 2014: 1) Mingel.  
2) HAs ord-förande Andreas Lövdahl.  
3) Föreläsaren Staffan Landin
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Föreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens 

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

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

Boken ger ett vetenskapligt perspektiv på 
salutogenes – det goda livets ursprung. I 
boken så sätts salutogenes i ett samman-
hang. Man relaterar till hälsofrämjande och 
visar hur viktiga människors olika förmågor 
och resurser är för hälsa och välbefinnande.

Bokens nio kapitel täcker både ett 
teoretiskt och ett praktiskt perspektiv på 
salutogenes. 

Första halvan av boken hanterar 
bland annat frågor såsom en systematisk 
forskningsöversikt, en kunskapsinventering 
om sambandet mellan hälsa och KASAM 
(eller SOC – sense of coherence som förfat-
tarna valt att använda) samt ett kapitel om 
folkhälsa och salutogenes där man lyfter 
fram två modeller om en salutogen sam-
hällspolitik.

Jan Winroth (som ska föreläsa på HAs 
Hälsovetardag den 22 februari) har skrivit 
det cirka 70 sidor långa kapitel sju som har 
ett mer praktiskt innehåll och om orga-
nisationen som arena för hälsofrämjande 
arbete. Kapitlet går igenom olika teorier 
såsom systemteori, organisationsteori och 
resonerar kring ledarskap. Kapitlet behand-
lar frågan om ”Vad som krävs för att från 
idé och teori till aktion”.

Kapitlet avslutas med två verkliga 

exempel. Ett ledarut-
vecklingsprogram med 
Trollhättans stad och 
ett arbete att skapa 
en hälsofrämjande 
arbetsplats på Försäk-
ringskassan Östergötland.

Jag tycker att det var hög tid att en ny 
bok kommer ut som behandlar området 
salutogenes och SOC (KASAM) med 
ett bra låttillgängligt språk och struktur. 
Jag som själv tog examen på sent 90-tal 
och läste Antonovskys ”Känslan av sam-
manhang” uppskattar boken som lyfter 
upp detta mycket viktiga område på 
agendan igen. Jag som ordförande för 
HälsoAkademikerna, som bland annat har 
som agenda att påverka Sveriges beslutsfat-
tare, uppskattar delarna som handlar om 
svensk folkhälsopolitik och en salutogen 
samhällspolitik.

Jag kan varmt rekommendera boken 
för såväl studenter som yrkesverksamma 
inom alla områden som har koppling till 
hälsofrämjande arbete, folkhälsa, hälso- 
och sjukvården, socialt arbete, med flera 
områden.

Andreas Lövdahl

Salutogenes – om hälsans ursprung
Från forskning till praktisk tillämpning
Redaktör och huvudförfattare: Monica Eriksson
Medförfattare Jan Winroth, Åse Boman och Eva Brink

HälsoAkademikerna finns 
på LinkedIn & Facebook!

God Jul och 
Gott Nytt År 

tillönskas alla  
medlemmar 

och läsare


