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Ordföranden
har ordet...
2017 började tråkigt med bortgången
av folkhälsoarbetets störste förkämpe,
Hans Rosling. Det som finns att säga
om honom kan fylla årets fem nr av
Hälsan med lätthet. Vila i frid Hans
Rosling!
Årets verksamhet började med
föreningens tredje Hälsovetardag. Ett
lyckat arrangemang och inspirerande
föreläsningar. Vi och deltagarna är
mycket nöjda. Det enda smolket i
bägaren är att deltagarantalet ligger på
samma, relativt låga nivå (cirka två-fyra
procent av medlemmarna) som tidigare
Hälsovetardagar/jubileum vi arrangerat
under de senaste tio åren. Både innehåll,
upplägg, ort och pris har varierat men
deltagarantalet är ungefär detsamma
Vad skulle du vilja se i form av
innehåll, plats, hel/halvdag, pris, etc för
att du vill komma?
Vid årets första styrelsemöte tog vi
beslutet att utveckla föreningens arbete
till en ”Projektstyrd organisation” det
vill säga vi som styrelse måste arbeta
mindre operativt och mer strategiskt.
Vi är numera en stor förening med stor
efterfrågan och stora möjligheter. Vi
måste utveckla vårt sätt att arbeta till att
stödja medlemmar som vill dra ett strå
till stacken. Att medlemmar engagerar
sig i betydligt större utsträckning är en
förutsättning för utvecklingen av vårt
branschområde.
Ett tydligt exempel är årets Hälsovetardag som helt arrangerades av medlemmar med stöd av styrelsen. Maria
Näsfeldt beskriver i artikeln bredvid sitt
uppdrag som projektledare.
Ha en bra vår!
Andreas Lövdahl
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Från projektledare
till folkhälsovetare
Årets Hälsovetardag har precis gått av stapeln. En dag fylld av kunskap, inspiration
och spännande diskussioner som var resultatet av närmare åtta månaders planering och förberedelser.
Mina arbetsuppgifter som projektledare varierade från högt till lågt. Allt från att skriva
projektplan, programförslag och säljbrev till att boka föreläsare, göra Facebookinlägg och
skriva artiklar. Jag har svarat på frågor, tagit in anmälningar och betalningar, men framför
allt sett till att planer och idéer blivit till verklighet. Men självklart har jag inte gjort allt på
egen hand! Utöver ett kontinuerligt stöd från styrelsen har jag haft stor hjälp från övriga
projektgruppen. Några personer har dykt in då och då och hjälpt till att avlasta med olika
uppgifter. Sara Lundblad har varit min ständige följeslagare som har dragit ett stort lass
genom att uppdatera Facebook, mejla ut inbjudningar och över huvud taget varit ett ovärderligt stöd och bollplank.
Visst har arbetet inneburit en del utmaningar, men också massor med möjligheter. Och
är det inte intressant hur man i efterhand kan vända utmaningar och till synes motgångar
till någonting positivt och lärorikt? Att ett ”nej tack” från en potentiell föreläsare innebar
ett ”ja tack” från en annan som gav ett slutresultat som visade sig vara mer lyckat än ursprungsidén. Allt blir inte riktigt som man tänkte sig från början, ibland blir det till och
med bättre.
Det är en otroligt händelserik tid jag nu lämnar bakom mig och jag är många erfarenheter och bekantskaper rikare. Tack styrelsen i HälsoAkademikerna för ert förtroende, stöd
och ständiga uppmuntran! Ett särskilt tack till ordförande Andreas Lövdahl som blev något
av en personlig mentor med alla tips och råd. Och framför allt, tack alla er deltagare, föreläsare och utställare som var med och gjorde Hälsovetardagen 2017 till en toppendag!
PS! I december landade jag mitt första riktiga jobb som folkhälsovetare, och jag vet att
erfarenheten av att vara projektledare vägde tungt på mitt CV.
Maria Näsfeldt

Avtal mellan SRAT och Kviberg Park
Hotel & Conference i Göteborg
Hotellet ligger i multisportarenan Prioritet Serneke Arena där det finns gym, inomhus
längdskidåkning, beachvolleyboll, idrottshallar, elvamanna konstgräsplan med mera.
Avtalet ger 10 procents rabatt på boende för medlemmar i SRAT.
Ange SRAT vid bokning.
Telefonnummer: 010–250 64 00
E-post: kvibergpark.se@sodexo.com
Webb: www.kvibergparkhotel.com

Hälsan 1-2017

Hälsovetardagen 2017
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2017 års Hälsovetardag var den tredje officiella branschdagen för hälsovetare
och den andra i rad som vi genomförde i samarbete med Prioritet Serneke Arena
i Göteborg. Vi var drygt 40 personer som deltog under dagen, och som rest från
olika platser i Sverige, från Boden i norr till Lund i söder.
Dagen inleddes med registrering, fika och mingel innan programmet drogs igång av vår konferencier för dagen, Sara Lundblad.
Det inledande föredraget stod Anja Nordenfelt från stiftelsen En Frisk Generation för.
“Jätteroligt att höra
om ett framgångsrikt Med en av världens mest stillasittande befolkning finns det stora utmaningar i att aktivera
hälsopedagogiskt
barn och ungdomar och motivera dem till en
arbete!”
hälsosam och långsiktig livsstil. Metoden En
Frisk Generation använder bygger på samverkan mellan såväl kommuner, näringslivet
och föreningslivet. Det ska vara enkelt och
roligt att aktivera sig och det ska inte kosta
något! Genom att identifiera och eliminera hinder till att vara med
i aktiviteter möjliggör En Frisk generation delaktighet även för de
familjer med begränsade resurser. Föreläsningen skapade mycket
inspiration och nya projektidéer.
Anja Nordenfelt

logiska kapaciteten utan att åsamka skada eller utgöra en risk samt
friluftsliv – vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.
Det var en mycket informativ föreläsning som gav ett bra underlag
för vidare diskussioner i våra respektive arbeten.
Efter lunch fick vi veta mer om hur Angereds Närsjukhus utmanar
den traditionella synen på sjukvården som behandlande och rehabiliterande aktör. Genom innovativa och verk“Engagerande och inlighetsförankrade metoder når de ut till delar
spirerande att få ta del
av befolkningen som annars är svåra att nå och
av det arbete som görs.
arbetar aktivt för att förebygga sjukdomar och
Motiverande att höra att
främja hälsosamma levnadsvanor.
”hälsovetararbeten” finns
Hälsoguider är ett sådant exempel där
överallt!”
frivilliga personer hjälper till att sprida information om hälsa och levnadsvanor till befolkningen, var de kan söka vård och deras rättigheter. Som en slags brobyggare och kulturtolk. En
metod att inspireras av i vårt mångkulturella
samhälle!
Elin Lingman

Marita Friberg från Folkhälsomyndigheten var näst på tur och
hjälpte oss att reda ut olika begrepp och definitioner kring fysisk
aktivitet och skillnader mellan dessa. Fysisk aktivitet innebär all
kroppsrörelse som resulterar i en ökad energiförbrukning och skiljer sig från begreppet motion – fysisk aktivitet som är planerad,
strukturerad och upprepad i syfte att bibehålla en förbättrad hälsa
och prestationsförmåga. Därutöver finns hälsofrämjande fysisk aktivitet (HEPA) – fysisk aktivitet som stärker hälsan och den fysioMarita Friberg
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Bobby Ljung, dagens sista föreläsare, guidade oss in i ämnet
hälsoekonomi och problematiserade samhällets och arbetsgivares fokus på sjukfrånvaro
“Bobby sa det jag
och dess konsekvenser. Att istället investera
försökt få fram i min
i organisatoriska förutsättningar för medkommun under
arbetare att må bra på arbetet skulle ur ett
fyra år!”
hälsoekonomiskt perspektiv (och något vi
hälsovetare ser som en självklarhet) vara mer
lönsamt för en arbetsgivare, men tyvärr hade
Bobby allt för många exempel i rockärmen
som bekräftar att man fortfarande inte vågar
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satsa fullt ut på det hälsofrämjande arbetet. Det var hög igenkänningsfaktor på Bobbys resonemang och ibland visste man inte om
man skulle skratta eller gråta.
Bobby Ljung

hoppas att vi alla gick hem med lite mer inspiration och motivation
till ett fortsatt utvecklande hälsofrämjande arbete.
STORT tack alla som som var med och deltog under
Hälsovetardagen, vi ses igen nästa år!
Ett extra tack till våra föreläsare, Anja, Marita,
Elin och Bobby! Istället för en blomma skänkte vi
pengar till UNHCR som ger skydd, mat och vatten
till barn och familjer som tvingas fly från krig och
förföljelse. n n n

Pausgympa var ett givet inslag i samtliga föreläsningar

Dagen avrundades med gemensamma aktiviteter. Några tog
tillfället i akt att träna i arenans gym, Nordic Wellness, som är Nordens största gym! Resten av oss fick en guidad rundtur på arenan
som med sitt unika koncept skapar en mötesplats för aktiva och
idrottande människor från hela landet. Genom att tillhandahålla
moderna faciliteter men till låga priser är målet att skapa en öppen och folklig anläggning som är tillgänglig för alla. Medan några
begav sig hemåt efter aktiviteterna var vi ett gäng som avslutade
dagen med middag i restaurangen. Ett trevligt avslut på en riktigt
bra dag!
Programmet var brett, liksom kompetensen hos oss hälsovetare.
Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet var den röda tråden
och visst blir det tydligt vilken mångsidig och progressiv bransch
vi hälsovetare tillhör? Även bland deltagarna fanns det en fantastisk
spridning av yrkesgrupper, allt från äldresamordnare till arbetsmarknadskoordinator till pedagog samt studerandemedlemmar.
Tillsammans besitter vi så mycket kunskap och erfarenheter och jag

Mycket inspirerande dag!
Efter en god natts sömn på hotellet vid Prioritet Serneke Arena
var det äntligen dags för Hälsovetardagen 2017. Utanför konferenssalen blev vi varmt välkomnade av styrelsen och projektledarna för dagen. Efter lite mingel och överblickande av utställarnas
material tog vi plats i salen för att ta del av erfarenheter, kunskaper och arbetsmetoder från olika verksamheter inom hälsovetarbranschen. Här fick vi lyssna till allt från ideella organisationer
till myndigheters berättelser gällande såväl hälsopedagogik som
strategiskt folkhälsoarbete, och för att inte glömma hälsoekonomi.
Vad uppskattade vi extra med denna dag? All inspiration!
Inspiration till våra egna studier och det framtida arbetslivet.
Med konkreta exempel på hur hälsofrämjande arbete kan bedrivas i praktiken har vi som studenter fått en större förståelse för
hur våra teoretiska kunskaper ska kunna realiseras. Kvällen innan
Hälsovetardagen diskuterade vi till exempel finansiering av ideella
organisationer i samband med ett skolarbete inom samhällsba-

serade interventioner, vilket En frisk generation gav ett verkligt
exempel på under sin föreläsning.
Utöver att ha fått inspiration, har vi även blivit än mer motiverade till de pågående studierna och våra framtidsplaner inom
hälsovetaryrket. Dessutom har vi även fått med oss ett större kontaktnätverk, vilket är A och O för ökade möjligheter till att lyckas
i rollen som hälsovetare.
Sammanfattningsvis har vi fått uppleva ett välstrukturerat
evenemang med givande innehåll och en bredd av föreläsare och
utställare. Det vi främst bär med oss är en känslan av gemenskap.
I en svår bransch som kan uppfattas som relativt dold är samhörighet och en identitetskänsla betydelsefullt och hoppingivande.
Avslutningsvis vill vi tacka HälsoAkademikernas styrelse,
projektledare för Hälsovetardagen och alla föreläsare samt utställare för en givande dag och ett fantastiskt arbete. Vi kommer åter
nästa år!
Helena Olsson, Magisterstudent i folkhälsovetenskap
vid Mälardalens högskola
Amanda Backlund, Masterstudent i folkhälsovetenskap
vid Uppsala Universitet

Stort tack till våra utställare

Maria & Malin, En Frisk Generation

Jonna & Daniel, WeKnowHealth
www.halsoakademikerna.se l info@halsoakademikerna.se

Anne & Anette, Kungsbacka kommun
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Studentloggen

Anna Olsson

studerar till hälsovägledare på Luleå Tekniska Universitet
När man studerar så känns det ibland
som man är i en bubbla. En bubbla där
tiden stannat samtidigt som allting man
gör på något sätt kretsar kring framtiden,
det som väntar, ett arbete inom det jag
studerar.
Inne i bubblan kan det vara mycket
att göra. Man kan vara nervös inför redovisningar, examinationer och för att inte
snacka om tentor.
Men jag säger som Askungen, det kan
även vara alldeles alldeles underbart! Så
mycket tid det finns att verkligen grotta ner
sig i det som jag har ett brinnande intresse
för och träffa likasinnade människor som
kan vara källor frustration såklart men
framförallt inspiration!
Inne i bubblan sätter man upp sina
egna regler, men fördelen är att reglerna
inte är statiska. Tvärtom kan de vara på
gränsen till genomskinligt dynamiska.
Exempelvis: ”Innan lunchen idag ska jag ha
hunnit göra klar denna uppgiften. Hmm
lunch ja, vad ska jag äta idag. Bäst jag går
och kollar vad som finns hemma.” Detta
slutar allt som oftast med att jag står och
lagar lunchen och helt glömt min egen
uppsatta deadline. Som sagt, dynamiska

och flexibla. Vilket jag tycker är högst rimligt när man befinner sig i bubblan, dock
håller mina deadlines inte med.
Inne i pluggbubblan är det inte bara
lunchen som gör att fokuset svänger om,
layout på presentationer är något som kan
sluka timmar. Testa med fyrkanter i slide
fem, funkar det eller ska jag kanske istället
ha lila bakgrund? Man kan ju lugnt säga att
till framtida jobb har jag övat på att göra
snygga presentationer, något jag inte riktigt
tänkte jag skulle få med mig när jag påbörjade utbildningen.
När jag tänker efter så finns det ganska
mycket som jag tar med mig från utbildningen som jag inte tänkte mig ingick när
jag klickade i JA i antagningsbeskedet för
några år sedan. Kanske det är det som är
meningen med bubblan? Det är en lurig
en, man tror att bubblan är tom och att
man famlar omkring i ingenting men
egentligen är pluggbubblan som en labyrint
där man samlar in förmågor på vägen. Nu
låter det som att jag tror att jag medverkar
i ett lajv hela dagarna och att jag inte tar
några beslut själv. Men visst är det häftigt
när man inser att man har fått med sig
tillgångar, tillgångar som inte låg i fokus
men som ändå kom med på köpet. Det

kan såklart vara layout på presentationer
men det kan även vara större saker som
kommunikation. Något som egentligen
är oundvikligt i situationer som student,
men ändå hamnar i skuggan i det som är
mitt huvudsakliga fokus, programmet eller
kurserna jag läser. Kommunikation är så
mycket mer, det är kartan inne i min bubbla. Jag behöver kommunicera med mina
lärare, med mina klasskamrater och andra
människor som jag kommer i kontakt med
under min utbildning, under praktik eller
uppsatsskrivande. ”Utan karta kommer
man inte långt” är ett talesätt som jag kom
på precis, men så sant. Förmågor jag tar
med mig från att befinna mig i pluggbubblan tycker inte jag ska underskattas, varken
av mig själv eller framtida chefer. När man
befunnit sig i en pluggbubbla, oavsett om
det är i månader eller år besitter man drag
som hängivenhet, påhittighet, spontanitet
och engagemang, drag som utvecklas och
utmanas inne i bubblan, men framförallt
frodas. Detta tillsammans med proffsiga
presentationer och sinne för lunchpaus blir
en härlig balans som jag tar med mig ut i
arbetslivet när det är dags. Men först ska
jag njuta av min lilla underbara bubbla ett
litet tag till. n n n
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