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Detta nummer av Hälsan har temat 
Anställningsbarhet, det vill säga hur väl 
matchar din kompetens det som efter-
frågas på arbetsmarknaden. Det finns 
två delar i detta. Den första delen är 
hur utbildningarna arbetar med inne-
håll/nivå samt ämnen som exempelvis 
entreprenörskap och verksamhetsför-
lagda studier. Den andra delen handlar 
om vad du, individuellt, gör för att 
spetsa din kompetens för att sticka ut ur 
mängden.

Vi har besökt det relativt nya 
hälsovägledarprogrammet i Luleå och 
sett hur de arbetar för att dels matcha 
arbetsmarknaden och dels för att göra 
studenterna redo för arbetslivet.

Vårt numera årliga event Hälsove-
tardagen har nu innehållet klart. En dag 
då du kan kompetensutveckla dig och 
nätverka med andra hälsovetare. En 
grundförutsättning för att vi hälsovetare 
ska kunna ha vår stora ”branschdag”, 
som många andra yrkesgrupper har, är 
att ni medlemmar kommer på dagen. Ju 
fler som kommer desto bättre pris och 
föreläsare kan vi ha.

Till Hälsovetardagen i februari 
nästa år har vi hela fyra föreläsare. Så 
kom och kompetensutveckla dig! Och 
få din arbetsgivare att betala för detta då 
det stärker din kompetens.

Till sist så vill jag berätta att vi har 
flera medlemmar som hört av sig och 
vill hjälpa föreningen med de olika 
arbetsområden vi har, bland annat inom 
projektet Hälsovetare inom hälso- och 
sjukvården. Kul tycker vi! Hör av dig du 
också!

Lev väl!
Andreas Lövdahl

Ordföranden  
har ordet...

Hälsovetardagen 2017
- en chans till kompetensutveckling

Nu är anmälan öppen till den tredje  
officiella upplagan av Hälsovetardagen! 
HälsoAkademikerna bjuder in till en inspirerande dag där du som hälsovetare kan ta del av 
intressanta och aktuella föreläsningar och samtidigt nätverka med kollegor från hela landet. 

Vi har utökat programmet från föregående år och bjudit in ett flertal föreläsare. 
Förmiddagen inleds med Folkhälsomyndigheten som informerar om det aktuella reger-
ingsuppdraget att ta fram underlag för att främja hälsa relaterad till fysisk aktivitet. Nytt 
för denna gång är att eftermiddagen inleds med två parallella föreläsningar där du har 
möjlighet att välja den inriktning som är mest aktuell för dig. Du kan lyssna till Angereds 
Närsjukhus som delar med sig av strategier och praktiska exempel på hur en hälso- och 
sjukvårdsorganisation kan arbeta hälsofrämjande och för att minska ojämlikhet i hälsa, eller 
Marie Wedberg, sjukgymnast i IK Sävehof sedan 24 år som rehabansvarig för elitlagen. 
Marie arbetar för Svenska Handbollsförbundet och har tillsammans med damlandslaget 
i handboll deltagit i flera mästerskap, senast i OS i Rio. Hon har fokus på skadeförebyg-
gande träning och ungdomars rätt till ett fysiskt självförtroende. Avslutningsvis föreläser 
Bobby Ljung om det hälsoekonomiska perspektivet på hälsofrämjande arbete. Bobby är 
ekonomichef för Hälsan och Stressmedicin inom Västra Götalandsregionen och har tidi-
gare varit verksam på flera chefsposter på Previa i drygt 15 år.

I priset ingår en valbar fysisk aktivitet eller rundvandring på nordens största multispor-
tarena. Träna i Nordic Wellness gym, var med på ett gruppass, eller varför inte ta chansen 
att prova på skidspåren i inomhusanläggningen Skidome!

Varmt välkommen! 

När: 9 februari 2017, kl. 9-16
Plats: Prioritet Serneke Arena, Göteborg
Priser (inkl moms): Medlem i HälsoAkademikerna: 1.295 kr, icke medlem 1.595 kr och
student 495 kr.
Anmälan: Senast den 19 januari 2017. Anmäl dig innan den 30 november 2016 för att 
ta del av vår boka-tidigt-rabatt! 
Information: Mer information och länk till anmälan finns i din personliga inbjudan 
som skickas ut via e-post samt på www.halsoakademikerna.se
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Vid vårt besök i Luleå i somras blev vi 
imponerade av hur de jobbar med begreppet 
anställningsbarhet på utbildningen och hur 
studenterna ska vara så attraktiva och förbe-
redda för arbetsmarknaden som möjligt. 

Vi ville veta mer så jag kontaktade Lotta 
Berglund som är utbildningsledare för pro-
grammet och artikeln bygger på våra samtal 
och vår e-postkonversation.

När startade programmet? Utbildningen 
startade som KY-utbildning 1998 och 
startades inom ramen för Norrbottens läns 
landstings uppdragsutbildning Doctum. 
KY-utbildningen lades ned hösten 2006 
och samma höst fick jag uppdraget att 
skapa en motsvarande utbildning men med 
högskoleexamen som mål. 2011 bildades 
huvudområdet hälsopromotion och höst-
terminen 2012 gavs utbildningen för första 
gången med kandidatexamen.

Termin fem är en valfri termin där stu-
denterna kan välja fritt vad de vill läsa. Vi 
ger två valbara kurser själva, Stressfysiologi 
15 hp och Personlig träning i teori och 
praktisk tillämpning, 15 hp.

Arbetar ni med entreprenörskap/starta 
eget under utbildningen? Vi ger en kurs 
i projekt och entreprenörskap inom hälso-
vägledning som ger grunder i entreprenör-
skap. De får bland annat skapa en affärsidé 
och göra en affärsplan. 

Samarbetar ni med andra lärosäten? 
Hur? Vi har ett nätverk tillsammans med 
fyra andra lärosäten som ger utbildningar 
i hälsopromotion, målet är att utveckla 
samarbetet mer fler lärosäten. Vi har möten 
via nätet två gånger/år och det är vi i Luleå 
som har tagit initiativ till nätverket. 

Konkurrens mellan lärosäten? Hur tän-
ker ni där? Vi är så små och så få i landet 
att vi har allt att vinna på samarbete och vi 
konkurrerar inte om riktigt samma studen-
ter eftersom vi har lite olika upplägg.

Hur mycket kan studenterna påverka 
innehållet? De kan påverka innehållet 
med hjälp av kursvärderingar/program-
värdering och dialog i programrådsmö-
tenfyra gånger/år. Vi återkopplar alltid 
de ändringar vi gör och hur de har varit 
delaktiga i den processen. De påverkar ju 
oftast retrospektivt och kanske inte så ofta 
just när de går kursen. 

Hur arbetar ni och förbereder stu-
denterna för konkurrensen på arbets-
marknaden? Vi jobbar systematiskt i 
programmet för att stärka studenternas 
professionella identitet genom hela pro-
grammet. 

Vi samverkar med Career Center på 
LTU som träffar våra studenter varje år. 

År ett tränas de i att göra en Sales Pitch 
där de på kort tid ska presentera vad en 
hälsovägledare jobbar med, de får också 
träffa personer som arbetar som hälsoväg-
ledare. År två får de jobba med personliga 
målsättningar med utbildningen och år tre 
skriva personligt brev och CV.

Vi introducerar en E-portfolio där 
studenterna samlar reflektioner efter 
verksamhetsförlagda studier (VFS) kopplat 
till yrkesrollen. De jobbar också med att 
visa på utveckling av generella färdigheter 
och kompetenser som är viktiga i yrkesrol-
len. E-portfolion är studentägd och vissa 
uppgifter är kopplade till den och då kan 
de dela den med de lärare som ska se den 
specifika uppgiften. 

Vår kandidatexamen har också ett 
praktiskt fokus så att våra studenter kan 
göra hälsoplaner när de går ut i arbete med 
hälsopromotion (exempelvis genomföra 
hälsosamtal och bistå vid livsstilsföränd-
ringar på framförallt individ- och grupp-
nivå). 

Hur pass mycket kontakt får studen-
terna med arbetslivet? Exempel? Stu-
denterna har verksamhetsförlagda studier 
genom hela utbildningen, de jobbar med 

barn, arbetsplats och äldre. De får själva 
söka sig en VFS-plats och har stöd av oss 
lärare. Ibland är det en mindre uppgift 
till exempel göra en kostplanering med 
en kund, ibland handlar det om att leda 
fysisk aktivitet och göra hälsoplaner på en 
arbetsplats och det kan också handla om 
att massera anhöriga till människor som 
är demenssjuka. VFS på arbetsplatsen kan 
handla om tre veckors kontinuerlig närvaro 
där de arbetar med hälsopromotiva åtgärder 
som beskrivits tidigare. År två gör de också 
ett hälsoprojekt under fyra veckor där de 
har en uppdragsgivare. 

Hur säkerställer ni att utbildningen 
möter arbetsmarknadens krav? Genom 
programråd och omvärldsbevakning och 
kontakter i branschen. Vi har också externa 
lärare som kommer från hälsobranschen 
och deltar i utbildningen i olika samman-
hang. 

Har ni kontakt med tidigare studenter/
vad leder programmet fram till? Ja, till 
viss del, LTU gör alumnundersökningar 
och vi har kontakt med dem via nätverket 
för hälsovägledare (Facebookgrupp).

Vilka yrken är vanligast förekommande 
bland tidigare studenter? De arbetar som 
hälsovägledare, i olika branscher. En del 
som anställda och en del som egna företa-
gare. De kan arbeta på olika friskvårdsan-
läggningar och inom kommuner (projekt i 
skolor exempelvis) och landsting (hälso-
projekt som kan handla om rökavvänjning 
med mera) arbetsförmedling, försäkrings-
kassa (exempelvis långtidsarbetslösa som 
ska tillbaka i arbete). 

Hur ser ni på begreppet anställnings-
barhet? Hur för ni in det i utbildningen? 
Vilka kompetenser kommer bli allt vik-
tigare inom branschen? Som jag ser på 
begreppet handlar det om att utbildningen 
ska vara uppdaterad på aktuell vetenskap 

Hälsovägledarprogrammet  
vid Luleå Tekniska universitet
Kandidatexamen i hälsopromotion 180 hp, distansutbildning. 
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Anja Lenner
Tog examen januari 2016. Arbetar på Alpha-
CE Coachning and Education sedan april. 

Tjänsten var utannonserad på Arbetsför-
medlingen. Hon arbetar med att stärka och 
utbilda arbetssökande individuellt och i 
grupp.

Hon genomför bland annat individu-
ella samtal av motiverande karaktär. 

Från utbildningen har hon med sig 
kunskaper om exempelvis motiverande 
samtal, sätta mål för förändringsarbete 
samt att arbeta med både grupper och indi-
viders utveckling.

Hon valde hälsovägledarprogrammet 
bland annat för möjligheten att läsa på 
distans. 

Programmets upplägg med färre 
tentor och mer praktiska moment och 
inlämningsuppgifter var också något som 
tilltalade henne.

Hon är mycket nöjd med utbildningen 
och dess sätt att variera teori och praktik. 
Redan första året så fick de som del i kost-
kursen gå ut och föreläsa och när de läste 
hälsopsykologi skulle de ha individuella 
samtal.

Emilia Eliasson
Tog examen juni 2016. Arbetar som 
Hälsopedagog på Gällivare hälsocentral.

Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat på 
1,5 år. Tjänsten annonserades ut i lokal-
pressen. Emilia visste i förväg om att vikari-
atet skulle annonseras ur så hon kontaktade 
arbetsgivaren och låg på ordentligt. Hon 
tror att hon eventuellt hade fördel av att 
det är ett litet samhälle och att anställande 
chef kände henne sen tidigare.

Hon fick tjänsten redan i mars 2016 
och arbetade halvtid fram till juni då hon 
var klar med studierna.

Som Hälsopedagog på hälsocentralen 
hjälper hon exempelvis patienterna som 
ordinerats fysisk aktivitet på recept FAR 
att komma igång med livsstilsförändringar 
som exempelvis motions- eller kostvanor. 

Utbildning till hälsovägledare har verk-
ligen förberett henne för arbetslivet och 
hälsofrämjande arbete, något som är viktigt 
inom sjukvården. Hon ser en utveckling i 
att utbildningen även kan erbjuda kurser 
som är riktade mot sjukvården för att få en 
bra grund som hälsovägledare inom hälso- 
och sjukvården.

Andreas Lövdahl

inom området så att våra studenter vet och 
kan vad de ska göra för att kunna arbeta 
med hälsa – framförallt på individ- och 
gruppnivå – i samhället.

Vi för in det i utbildningen genom att 
vi på olika sätt gör en verksamhetsanknu-
ten utbildning. Teori och tillämpning går 
hand i hand. En kompetens som är viktig 
i alla branscher är förmågan att vara själv-
ständig och samtidigt en bra teammedlem. 
Vi arbetar aktivt genom hela programmet 
med reflektioner kring grupper och den 
personliga utvecklingen som teammedlem 
utifrån Susan Wheelans teorier. Självstän-
dighet arbetar vi med genom att stärka stu-
denterna i kontakten med olika verksamhe-
ter. Till exempel de gör VFS och reflekterar 
över den och de egna kompetenserna och 

vad de behöver jobba mer med för att bli 
självständiga aktörer på arbetsmarknaden.

Vart finns störst utvecklingspoten-
tial för studenterna? Offentlig/privat 
sektor? Svårt att svara på, utan det är mer 
en önskan. Den offentliga sektorn skulle 
behöva ett mer hälsopromotivt perspektiv 
så att framtidens medborgare kan möta en 
hälsovägledare när de uppsöker en hälso-
central och behöver stöd för att genomföra 
livsstilsförändringar som ska främja hälsa. 
Jag tror också att den privata sektorn kom-
mer att se värdet med att ha en välutbildad 
personal. 

Andreas Lövdahl

Hälsokonvent 2016 
– tillsammans  
skapar vi hållbara 
organisationer!
Den 25-
26 augusti 
deltog Häl-
soAkademi-
kerna på Häl-
sokonventet 
arrangerat av 
branschor-
ganisationen 
Sveriges före-
tagshälsor.

Vi deltog som inbjudna gäster på 
konferensen och hade även en monter i 
utställningen.

Företagshälsovården är ett av våra mest 
etablerade arbetsområden så vi värnar om 
samarbetet med branschorganisationen och 
det återkommande hälsokonventet. 

Vi möter här både arbetsgivare och 
medarbete från företagshälsovården samt 
representanter från en rad beslutsfattande 
organisationer och potentiella arbetsgivare.

Efter att ha arrangerats i Södertälje i 
samarbete med AstraZeneca och Scania 
under några år så hölls årets konvent på 
Näringslivets hus i Stockholm.

Vi vill lyfta fram tre talare; Ari Ria-
backe som med en stor portion humor 
och samtidigt med stort allvar pratade om 
hur vår hjärna fungerar för att fatta beslut. 
Han lyfte att vi pratar ofta om det svåra 
med att fatta beslut istället för att prata 
om möjligheterna med våra beslut. Att 
inte fatta beslut är också ett beslut som 
han menar på. Örjan Ekblom talade om 
Träning och stillasittande - betydelse för 
våra hjärnfunktioner. En mycket intressant 
föreläsning med mycket statistik men som 
på många sätt talade om att vill vi ha en 
hjärna som fungerar optimalt, så behöver 
vi röra på oss. Rörelse är också en betydan-
de faktor för att stå emot stress. Katarina 
Blom talade om vad som kännetecknar 
lyckliga och välmående människor. Hon 
lyfter fram aktuell forskning som visar att 
genom uppmärksamhet av goda stunder i 
vardagen och engagemang i meningsfulla 
handlingar kan vi bygga välbefinnande på 
lång sikt. Med några enkla övningar fick 
Katarina oss att fokusera på här och nu 
och att lycka kan vara något mycket enkelt, 
som att bry sig om någon annan och visa 
det!

Läs mer om konventet på www.foretags-
halsor.se

Andreas Lövdahl & Lotta Rahm

Intervjuer med två tidigare studenter på 
Hälsovägledarprogrammet, LTU
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Efterfrågad kompetens 

– Hälsovetare
Vår populära broschyr Efterfrågad 
kompetens – Hälsovetare ska ses om rikt-
linjer för hur vi benäm-
ner våra olika yrken 
kopplat till innehållet. 
Syftet är att tydlig-
göra för i första hand 
arbetsmarknaden 
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.se eller bestäl-
las i pappersform på e-post kansli@
srat.se

HälsoAkademikerna finns 
på LinkedIn & Facebook!

Att vara anställningsbar handlar 
om att ha en kompetens som efterfrå-
gas samt att ha driv att vilja utvecklas. 
Hälsoakademikerna vill hjälpa dig att vara 
så anställningsbar som möjligt och ska 
genomföra ett arbete som förhoppningsvis 
kan dig ett stöd i att vara eftertraktad på 
arbetsmarknaden samt var man kan hitta 
jobben. 

Vi kommer att titta på var en häl-
sovetare får arbete. Idag arbetar vi inom 
många olika områden och yrken och det 
ger möjligheter men det kan också vara en 
utmaning att veta vilken kompetens man 
själv behöver beroende på vilket arbete 
man söker. 

Att vara hälsovetare innebär att ha 
generalistkompetens vilket gör att arbetet 
kan se väldigt varierande ut och det är 
ingen självklarhet att vi alla arbetar med 
hälsofrågor.

Vi ska ta reda på vad en hälsovetare 
som har anställning gör, var den arbetar 
och vilken speciell kompetens som behövs 
i arbetet. Vi ska också ta reda på vilken 
kunskap den har nytta av som har ingått 
i utbildningen till hälsovetare. Förhopp-

ningsvis ska detta ge en bild av vad du kan 
tänkas fylla på med eller stärka upp när du 
söker ett arbete och också ge en bild av vad 
vi gemensamt som hälsovetargrupp kan 
behöva kompetenshöja oss i som grupp för 
att vara mer anställningsbara på en fram-
tida arbetsmarknad.  

Vi söker hjälp i två delar av projektet
1. Vill du delta i projektgruppen eller 
rentav bli projektledare? Du erbjuds som 
projektledare en webutbildning och du får 
en merit att komplettera ditt CV med.
2. Alla medlemmar som har ett jobb är väl-
komna att höra av sig. Vi behöver komma 
i kontakt med er för att kartlägga vad man 
arbetar med efter att ha läst våra utbild-
ningar.

Mer information
Kontaktperson och ansvarig för projektet 
är Lotta Rahm, lotta.rahm@halsoakademi-
kerna.se

Är du anställningsbar?

Nytt projekt – vi söker dig som 
vill bidra i stort och smått!

www.aea.se

HälsoAkademikerna
Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Hälsovetare
Efterfrågad kompetens
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