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Fyllnadsval

Ordföranden
har ordet...
Under vintern har styrelsen haft en
utvecklingsdialog med både ett internt
och externt fokus. Förening (och även
hälsovetare som yrkesgrupp) har växt
både i storlek och kännedom. Vi ser naturligtvis mycket positivt på att antalet
medlemmar växer och att efterfrågan på
föreningens kunnande om hälsovetares
kompetensområden efterfrågas från
samhällets olika instanser, som exempelvis myndigheter, näringsliv, utbildningar, med flera.
Vi ser stora möjligheter för våra yrkesgrupper att ta plats och utveckla flera
stora arbetsområden, exempelvis skolan,
vården, fritidssektorn, idrottsrörelsen,
med flera.
Vi som yrkesgrupp står inför ett
val där vi antingen kan ”göra så gott vi
kan” och ta ett litet steg framåt då och
då eller så kan vi se möjligheterna och
kraftsamla som yrkesgrupp för att ta
den plats på arbetsmarknaden som vi
alla tycker vi ska ha!
För att möta denna ökande efterfrågan från både medlemmar och samhället så behöver styrelsens (föreningens)
sätt att arbeta utvecklas. Vi ska under
året gå från dagens arbetsmodell till att
fungera mer samordnande och projektledande.
Det innebär en möjlighet för just
dig att göra något för både dig, föreningen och yrkesgruppen. Det finns alla
möjligheter från stort till smått. Från
styrelseuppdrag och projektledning till
att skriva en artikel i Hälsan och värva
medlemmar i ditt nätverk. Sitt inte och
var upprörd över att det inte finns några
jobb, var med och påverka!
Ha en bra dag!
Andreas Lövdahl

Nya ledamöter till styrelsen

Vid föreningsstämman 2016 gavs styrelsen möjlighet att förrätta fyllnadsval under mandatperioden om behov uppstod.
Av personliga skäl har två ledamöter i styrelsen slutat. Med tanke på att vi har ett flertal
stora projekt på gång har vi beslutat att förrätta fyllnadsval. Styrelsen föreslår till nya ledamöter: Magnus Lindström och Amanda Backlund (presentation nedan).
Röstningen: Hör inte en majoritet av medlemmar av sig med annat förslag eller röstar
nej senast 26 maj 2017 så är kandidaterna invalda i styrelsen fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2018. Om någon har annan kandidat eller vill rösta emot styrelsens förslag
skicka epost på ordforande@halsoakademikerna.se
Andreas Lövdahl

Magnus Lindström, Arvika
Utbildad idrottpedagog med inriktning
folkhälsovetenskap. Kandidatexamen
1998 från Högskolan i Halmstad. Jag har
jobbat några år som folkhälsoplanerare/
samordnare på landstinget i Värmland och
de senaste 15 åren varit anställd på Arbetsförmedlingen där jag har jobbat bland
annat som verksamhetsamordnare. Sedan
mitten av 90-talet har jag varit engagerad
inom idrottsrörelsen som ledare och styrelseledamot. Idag jobbar jag med rehabiliteringsfrågor och finansiell samordning som
förbundschef i Arvika Eda samordningsförbund. De fackliga frågorna har funnits med
sedan studietiden och efter en period utan
uppdrag tycker jag det är intressant att
åter ta upp dessa frågor. Jag har suttit med
i Sacos styrelse inom Arbetsförmedlingen
Värmland under några år och varit platsombud/skyddsombud under flera år.
Jag har ett stort intresse i att se hur
man kan utveckla områen och öka kunskapen hos offentliga arbetsgivare och inom
idrottsrörelsen med den höga kompetens
som finns bland hälsopedagogerna. Jag
ser också hur utvecklingen med sjukskrivningar och ohälsa förändras negativt. Jag
tror HälsoAkademikernas medlemmar har
en viktig samhällsroll i Sverige.

Amanda Backlund, Västerås
Tog juni 2016 en kandidatexamen i folkhälsovetenskap från Mälardalens högskola
och studerar sedan hösten samma år en
masterutbildning i folkhälsovetenskap vid
Uppsala universitet. Mitt främsta intresseområde är strategiskt arbete på en samhällsnivå där den psykosociala hälsan berörs.
Min tidigare relation till
HälsoAkademikerna är att jag skrivit ett
examensarbete på uppdrag från styrelsen,
Barn- och ungdomars tillvaro efter avslutad
elitsatsning, och även bidragit med ett par
artiklar till medlemsbladet Hälsan.
Det som motiverar mig till att vilja bli
en del av styrelsen är att få vara delaktig
i arbetet om att stärka hälsovetarens roll
i dess egna arbetsliv och på den generella
arbetsmarknaden. I en bransch som kan
upplevas som dold är det av vikt att medvetandegöra de vittomfattande kompetenser
som vi besitter, men även att bistå varandra
genom att utbyta erfarenheter och stöd.
Vidare hoppas jag som folkhälsovetare
kunna bidra med perspektiv på hälsofrämjande arbete inom flera dimensioner och
som student framföra synpunkter från
studentlivet.
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Din lön...
Trots att lönen självklart är en viktig fråga för oss alla, är det ändå
något de flesta tycker är svårt att prata och förhandla om. Vad är
”rätt” lön för mig, hur kan jag begära mer utan att sätta mig över
de andra, är jag inte med i facket för att slippa förhandla lönen
själv? Detta är frågor som vi tror många ställer sig och vi ska försöka att ge ett kortfattat svar här. Förutsättningarna kan dock skilja
sig en del, här presenteras två olika infallsvinklar på lönen; ny på
arbetsmarknaden och när man helt enkelt vill byta jobb.
Ny på arbetsmarknaden
Naturligtvis har man ett svagare förhandlingsläge lönemässigt om
man är nyutexaminerad och/eller för tillfället utan jobb. Här finns
inget klart motbud som arbetsgivaren måste överträffa, utan det
handlar helt om att förhandla sig fram till en lön som du känner
dig nöjd med och som arbetsgivaren kan acceptera. Börja med
att ta reda på fakta så långt du kan; kolla aktuell lönestatistik på
SRATs hemsida, kontakta SRATs kansli för lönerådgivning, läs
brochyren Din Lön som finns på SRATs hemsida. Om lokal facklig
förtroendeman finns på arbetsplatsen – kontakta denna för att höra
om löneläget just där, i vilket spann dina blivande kollegor ligger
och så vidare. Just kontakten med den lokala fackliga organisationen kan ge mycket matnyttig information om företaget. Glöm ej
att kolla om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen, som du
omfattas av, om inte är det väldigt många fler saker du behöver
tänka på innan avtalsskrivandet. Kontakta i sådana fall SRATs
kansli för stöd och hjälp.
Avvakta så länge som möjligt med att ge ditt löneanspråk, helst
till dess du är någorlunda säker på att vara en av dem som erbjuds
anställning – ditt förhandlingsläge är starkare då. Utifrån din analys av situationen ska du sätta upp ett mål för vad du vill ha i lön.
När frågan om löneanspråk ställs är det denna lön du begär. Den
ska kunna motiveras. Du bör även ha en prutmån på ditt anspråk
som inte är för stor i skillnaden mellan vad du begär och kan acceptera. Man ska aldrig glömma att det handlar om en förhandling, där båda parter helst vill känna att man vunnit lite. Således,
om din smärtgräns ligger vid exempelvis 22.000 kronor, så ska du
ändå säga 23.000 i ditt anspråk och sedan vara beredd att backa
klädsamt en aning. Man ska även vara medveten om att det är svårt
att uppnå drömlönerna i sina första anställningar, det viktiga här är
snarare att komma in i branschen och skaffa sig viktig erfarenhet.
Dock bör poängteras att ingångslönen påverkar din framtida löneutveckling. Går man in med en för låg lön kan det vara svårt att ta
igen. Om du inte blir riktigt nöjd med löneläget så kan du försöka
förhandla om andra förmåner som till exempel extra semesterdagar.
Byta jobb
Om man redan har ett jobb, men önskar ta sig vidare till nya
tjänster eller nivåer, är utgångsläget givetvis ett annat. Här kan det
handla om att man önskar sig en yrkesmässig utveckling, eller en
lönemässig höjning. Det är vid de tillfällen som man byter jobb
som det finns störst chans att även uppgradera sin lön. För att få en

så bra löneutveckling som möjligt under sin karriär kan man behöva flytta på sig ett antal gånger. Lönen är dock inte allt, utan det
nya jobbet kan också ha andra fördelar som att det är mer utvecklande, ligger bättre till rent geografiskt, eller någon annan positiv
infallsvinkel. Dock, här är det lönen som är i fokus. Bakgrundskollen vi skrev om tidigare när det gäller statistik, samtal med lokala
fackliga förtroendemän och kollektivavtal gäller självklart här
också. Om inte detta ger tillräckligt med kött på benen så kan man
även utgå från sin aktuella lön. Eftersom du sannolikt missar nästa
lönerevisionstillfälle, så räkna på vad ditt ungefärliga troliga påslag
(avrundat uppåt!) skulle bli. Först därefter lägger du på vad som
kan anses vara en skälig höjning i och med nya arbetsuppgifter och
eventuellt större ansvar och befogenheter.
Ta även reda på om du i din nya anställning har rätt till övertidsersättning. Rätten till övertidsersättning kan avtalas bort, men
det ska i sådana fall ske i utbyte mot högre lön och/eller extra semesterdagar. Om du inte kan bedöma övertidens omfattning råder
vi dig starkt från att träffa en överenskommelse om undantag från
rätten till övertidsersättning. Om du ändå gör det så bör överenskommelsen gälla för ett år i taget och vara möjlig att sägas upp.
Ett annat vanligt misstag är att du, efter att ha fått ett löneförslag från arbetsgivaren, lägger på en stor summa som inte kan
accepteras. Ett tips är att lägga på en mindre summa som är lättare
att svälja. 500 kronor extra blir i alla fall 6.000 kronor på ett år!
Vi verkar på en marknad med fri och individuell lönesättning
där både våra tjänster och förutsättningar varierar stort. Trots detta
måste man försöka få fram vad just ”marknaden” generellt betalar
för jobbet. Statistik, samtal med kollegor och facket är i dagsläget
det bästa sättet att försöka nå något slags svar. När det gäller rädslan att sätta sig över andra tror jag snarare att problemet är att de
flesta är alldeles för blygsamma. Var inte rädd att berätta vad du
kan och vad du har uppnått. Eventuella idéer och visioner är inte
heller fel att nämna, det visar ju bara att du är intresserad av ditt
jobb, något som brukas tolkas positivt av de flesta arbetsgivare.
Ska då slutligen inte facket sköta detta? Svaret är att utvecklingen alltmer går åt det håll att fack och arbetsgivare i avtal drar
upp de premisser och bedömningsgrunder som lönesättningen ska
baseras på. Själva lönesamtalet sker allt oftare så nära verksamheten som möjligt, mellan lönesättande chef och medarbetare. Det
innebär att löneförhandlingen allt oftare går i flera steg. Först argumenterar vi med era arbetsgivare för just er yrkesgrupp, därefter
måste var och en vara beredd att argumentera för sin sak i enskilda
samtal. Jag tror att det är positivt för löneutvecklingen, men det
förutsätter förstås att de chefer och arbetsledare som håller i dessa
samtal får mandat att faktiskt sätta era löner.
Mia Axelsson & Frida Lingehall
förhandlare & karriärcoacher

Karriärstöd

www.srat.se/karriar
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Söker du utveckling?

HA söker projektledare och projektdeltagare samt
dig som vill stötta föreningen på andra sätt.
Föreningen växer både i antalet medlemmar och verksamhetsområden. Behovet av fler som engagerar sig i föreningen är större
än någonsin.Ta chansen att både göra något för din förening, det
vill säga för oss alla och vår bransch samt inte minst för dig själv.
Vi har en rad projekt som behöver både projektledare och
projektdeltagare. Som projektledare arbetar du i nära samarbete
med en person ur styrelsen som är ansvarig för projektet. Denna
person kan även fungera som en personlig mentor för dig. Arbetsfördelningen är att personen i styrelsen har det formella ansvaret
(exempelvis det ekonomiska) och du som projektledare arbetar
operativt med projektet, exempelvis upprätta/justera projektplanen,
tillsätta projektgrupp, göra handlingsplan, ta alla eventuella externa
kontakter, med mera.
Som projektledare erbjuds du även en webbaserad Projektledarutbildning som ger dig både kunskap och en formell utbildning att sätta på meritlistan.
Projekten varierar i omfattning och längd. Vissa är kortare,
konkreta och andra fleråriga utvecklingsområden. Både som projektledare och deltagare deltar man utifrån överenskommelse med
styrelsen. Exempelvis en viss tid, kanske ett-två år eller så länge en
viss del av eller hela projektet är klart.
Vi söker även dig som vill hjälpa föreningen men i något
mindre omfattning. Exempelvis hjälp oss genomföra studieortsbesök, skriva artiklar i Hälsan, vara mentor åt studenter, etc.
Samtliga uppdrag åt föreningen är förtroendeuppdrag, det vill
säga ideella men med kostnadsersättning.
Projekten och andra aktiviteter beskrivs mer omfattande på
hemsidan, där även kontaktpersoner står. I korthet är detta de projekt/arbetsområden vi arbetar med/vill starta upp:
• Hälsovetare inom hälso- och sjukvården: vad kan vi hälsovetare
tillföra och hur ska vi bli en naturlig del av den svenska vården?

SPIRA Pedagogen

HälsoAkademikerna
på nätverksmässa
Den 21 och 22 mars anordnades Göta studentkår sin nätverksmässa, SPIRA Pedagogen nätverksmässa, för tredje året i rad och
HälsoAkademikerna var med som utställare. Tanken bakom mäs�san är att stärka kontakten mellan Pedagogens studenter och andra
verksamheter så som olika myndigheter och företag för såväl lärarstudenter som studenter från Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) som läser vid Pedagogen.
Omkring 20 utställare deltog under dagarna och flertalet, ja
faktiskt alla förutom HälsoAkademikerna, riktade sig till lärarstudenterna. Som tidigare student från Hälsopromotionsprogrammet
(vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap) var det extra
kul att besöka mässan och träffa studenter, både medlemmar och
icke medlemmar, för att kunna informera om vår verksamhet och
fördelarna med ett medlemskap i vår yrkesförening. Efter en något
segstartad mässa steg antalet besökare under andra dagen och fler
studenter kom fram och pratade med oss från styrelsen, fantastiskt
roligt och trevligt. Flera kontaktuppgifter utbyttes och vi i styrelsen
hoppas och ser fram emot kontakt med nya ideella krafter som väljer att engagera sig i vårt arbete för yrkesprofessionen hälsovetare.
Tråkigt nog noterade vi att HälsoAkademikerna var ensam

• Studerandemedlemmar: Hur kan vi skapa ett mervärde för våra
studerandemedlemmar? Saco studentmässa i november, delta på
mässan.
• Arbetsmarknadsenkät: branschen är i stort behov av att få en
samlad statistik på hur många som får jobb/är arbetssökande,
vilka jobb får vi, hur länge behöver vi söka, med mera.
• Barn- och ungdomsidrott: vi arbetar på bred front med att
granska barn- och ungdomsidrotten och främja en salutogen
idrott för barn och unga. Skapa kontakter/bygga nätverk med
idrottsforskare, lyfta fram positiva exempel från idrotts-Sverige,
dialog med beslutsfattare, med mera. Syftar även till att skapa fler
jobbtillfällen inom idrotten.
• IT-projekt: vi har hemsida, Facebook, LinkedIn. Vi behöver någon/några som är intresserade att jobba med samordning av hur
vi strategiskt/praktiskt ska arbeta med dessa verktyg. Men även
om någon vill jobba med något av dessa medier separat så är det
välkommet.
• E-Hälsan: vi vill utveckla dagens medlemsblad Hälsan till ett
elektroniskt nyhetsbrev med naturlig koppling till vår hemsida
och sociala medier
• Egen-företagar-stöd: Att utveckla vårt stöd till medlemmar som
vill driva eller driver företag.
• LHN – Lokala Hälsovetarnätverk: Lokala projektledare/grupper som med styrelsens stöd skapar nätverk där du bor.
• Rekrytering: Genomför rekryteringsbesök på utbildningar
runtom i Sverige eller var studentombud, det vill säga hjälp oss
praktisk på din skola med information om HA.
• Hälsovetardagen 2018: Arrangera HAs konferens för medlemmarna.
• Företagshälsovård: Har du arbetat/arbetar du inom FHV så är
vi intresserade av din kunskap för påverka branschens utveckling.
Hör av dig du som nu blev intresserad av att engagera dig i ett
utvecklande projekt som även kommer ge en fin referens på din
meritlista.
Andreas Lövdahl

utställare med IKIs studenter som specifik målgrupp även om
flera utställare gentemot lärarstudenterna, till exempel skolor och
stadens stadsdelsnämnder givetvis också kan vara intressanta för
oss utbildade hälsovetare (behovet kanske bara behöver tydliggöras
bättre för dem!).
Det är viktigt för HälsoAkademikerna att synas, att visa att vi
finns här för er medlemmar, att samtala kring vårt arbete och vad
vi gör och hur det kan utvecklas. Detta blev särskilt tydligt när en
sistaårsstudent kom fram och tackade oss för att vi var där. Inte för
någonting vi gör för våra medlemmar utan bara för att vi fanns där
och tog plats.
Karin Daneli,
ledamot
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Studentloggen

Anna Olsson

studerar till hälsovägledare på Luleå Tekniska Universitet
I skrivande stund har jag 50 dagar kvar
till jag tar examen. När du läser detta är det
ännu mindre! Inklusive helger naturligtvis,
de existerar inte riktigt i nuläget. I uppsatssfären flyter dagarna samman och får jag
ett infall kring metoden är det bara att sätta
sig att skriva, vare sig det är onsdag eller
lördag. Jag tänker att min och min uppsatspartners entusiasm ska lysa genom orden i
dataanalysen och metoddiskussionen och
att läsarna av vår uppsats riktigt ska känna
vår iver och begeistring mellan raderna.
(Synonym-hemsidor har blivit goda vänner
till mig nu under uppsatsskrivandet, ökat
mitt ordförråd med cirka 36 ord skulle jag
tro, däribland begeistring).
Men man blir verkligen blind på
sitt eget arbete, nu mer än någonsin! Vi
använder oss av vänner och släktingar med
skarpa ögon och som inte räds ge äkta feedback. ”Det är bra”-personerna sållas bort,
vi vill ha gedigen återkoppling på vår text
och uppskattar verkligen när det kommer
förslag på förändringar och frågor kring
meningar som man själv inte längre ser
är i fel ordning. För med blind menar jag
verkligen blind, att samma ord förekommer fyra gånger i en mening är inte sällsynt

i mitt skrivande. Favoriter är orden dock
och alltså... Den ena mer godkänd i sitt
användande än den andra... Dock så har ju
varje ord sin plats i en flertalet sidor lång
uppsats.
Mitt i detta uppsatsskrivande bör jag
även lyfta blicken och skriva CV och ansökningsbrev till framtida arbeten, till livet
efter examen. I denna process är det minsann inte vilka ord som helst som platsar.
Nää du, det är verkligen en konst att skriva
en arbetsansökan! Det bästa tipset som
jag följer är att matcha ansökan med den
faktiska annonsen på arbetet som jag söker.
Återigen kommer synonym-hemsidorna
löpandes med hjälp, för hur dumt låter det
inte att rada upp exakt samma förmågor
i min ansökan som de efterfrågar i annonsen? Synonymer till effektiv: verksam,
funktionell och dugande. Låter dock (!)
mer som en hushållsmaskin än framtida
kollega. Ibland hade jag önskat mer bredd
i annonserna och en beskrivning på vad de
ser att deras arbetslag behöver för pusselbit
för att bilda ett komplett lag. Kanske är
det är en effektiv person som behövs för
flera i arbetslaget är för långsamma, men
kanske kan det också vara tvärtom. Att
merparten av det nuvarande arbetslaget är

väldigt effektiva och att det skulle behövas
en person som saktar ner, vågar stanna
upp och fundera på besluten en vända till.
Är alla i arbetslaget väldigt strukturerade
skulle det kanske behövas en flumpära som
är lite oorganiserad och som har förmågan
att tänka utanför boxen. Nu när jag ser
det så här svart på vitt så känns det som en
självklarhet att ha med, jag får ta en vända
till med mitt CV och personliga brev och
beskriva hur jag är som kollega. Min roll
kan ofta beskrivas som pausaren, alltså i
positiv bemärkning. När arbetsgruppen
suttit länge med en uppgift men inte kommit någonstans är jag ofta den som föreslår
ett break. En stund med luft, kaffe eller
varför inte lite rörelse. Energin återkommer
och med den även lösningar på uppgiften
vi tidigare satt fast med.
Om ni är fler som sitter med uppsatser
och jobbansökningar, kom ihåg att stanna
upp och lyft blicken från allt som ligger
framför dig, det kan bli överväldigande.
Titta bakåt på allt du klarat av. Du gör ett
bra jobb, eller som man också kan säga: Du
gör ett finfint, fräscht, schysst, utmärkt,
vasst, förträffligt, strongt, hedervärt och
prima jobb!!! n n n

HälsoAkademikerna finns
på LinkedIn & Facebook!
Anmäl din e-postadress på
MIN SIDA på srat.se

www.aea.se
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