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Ordföranden
har ordet...
Vi har sedan i våras fört en allt tätare
dialog med Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF och dess ordförande
Jan Linde. Vid vårt senaste styrelsemöte
deltog SFFFs sekreterare Ingrid Klink i
diskussionerna samt på kvällens sociala
aktivitet (bouleafton).
Vi har inte bara medlemmar som
är anslutna i båda föreningarna, vi har
framför allt mycket gemensamt kring
vad vi vill åstadkomma.
Vi har inlett ett samarbete kring
nästa års Hälsovetardag. Ingen av
föreningarna är nöjda med utfallet av
respektive tidigare medlemskonferenser
så därför har vi bestämt att genomföra
det tillsammans.
Hälsovetardagen kommer 2018 att
hållas i Uppsala i slutet av mars, då även
föreningarnas respektive stämmor kommer hållas. Håll utkik på Facebook och
i kommande nummer av Hälsan.
Utöver det har vi planer på att göra
ett gemensamt arbete kring civilsamhällets roll i folkhälsoarbetet. En skrift
kommer att ges ut och arbetet är bland
annat inriktat på att hitta samarbetspartners.
Bor eller verkar du i Karlstad med
omnejd eller har du vägarna förbi den
15 november så kom och hälsa på oss
och andra medlemmar. Styrelsen kommer ha årets sista styrelsekonferens inkl
medlemsträff i Karlstad 15-16 november. Vi sätter då verksamhetsplanen för
2018 så har du idéer tar vi gärna emot
dessa.
Ha en bra höst!
Andreas Lövdahl

Forskar om
barns psykiska
hälsa
Namn: Emma Fransson
Aktuell: Forskar bland annat på CHESS
om barns psykiska hälsa i vxelvis boende
Utbildning: Psykolog
Ålder: 44
Ort: Stockholm
Emma Fransson är psykologen med bakgrund i barnpsykiatrin som fick en doktorandtjänst på Karolinska Institutet (KI) för
att bedriva folkhälsoforskning med inriktning mot barns psykiska hälsa.
– Jag hade turen att som ganska nylegitimerad psykolog få en doktorandtjänst
på KI, berättar Emma. Det projektet
handlade om för tidig förlossning, orsaker
till det och föräldrars upplevelser. En typ
av folkhälsoforskning där en del av syftet
var att förstå mer av mekanismerna bakom
varför vissa föder för tidigt. I detta projekt
fann vi ett visst stöd för tidigare hypoteser
att psykisk ohälsa kan öka risken att föda
för tidigt och att rubbningar i immunsystemet kan förklara en del av det sambandet.
Projektet Elvis
Efter doktorandtiden bytte hon delvis spår
och arbetade på Center for Health Equity
Studies (CHESS) tillsammans med sin

kollega Malin Bergström i ett projekt kal�lat Elvis.
– Där har vi studerat barns hälsa och
välbefinnande i växelvis boende och i andra
boendeformer. I tidigare studier har vi
kunnat visa att skolbarn som bor växelvis
rapporterar ett gott välbefinnande och att
de som verkar ha det svårast är barn som
bor mest eller enbart med en förälder. Nyligen publicerades vår första studie där vi
studerat samma saker bland förskolebarn.
Passion för jämlik hälsa
– Som forskare brinner jag för att ta reda
på hur saker hänger ihop, menar Emma.
Tittar jag på folkhälsa så handlar det mycket om hur olika grupper ska kunna komma
till sin rätt, utifrån sina förutsättningar.
Även i Sverige där vi har haft en tradition
av att vara ett välfärdssamhälle är förutsättningarna långt ifrån lika beroende på
exempelvis vilka resurser, både sociala och
materiella, du har tillgång till eller vilka
förutsättningar du som person har.
Hälsovetare en viktig profession
Emma menar att hälsovetare fyller en viktig
roll i arbetet för bättre folkhälsa.
– En viktig roll tror jag just är att
försöka stimulera grupper som vanligtvis
inte nås av budskap som riktar sig till
”alla”. Många människor vill komma igång
och börja träna, men kan behöva en anpassad strategi för att nå sina mål. En medvetenhet om att vi har olika förutsättningar
tror jag är nyckeln till förändring.
Daniel Ainestrand

Vill du delta på Saco studentmässa?
Saco Studentmässor är Sveriges största forum för studieval efter gymnasiet och är en populär mässa där avgångselever kan ta del av både fakta och inspiration hos utställare och
på seminarier. Den 29 november–2 december äger den rum på Stockholmsmässan och
HälsoAkademikerna är en av årets utställare. Amanda Backlund kommer representera
styrelsen och söker nu en/flera studenter som vill vara med oss som utställare. Låter det
intressant?
Hör av dig till amanda.backlund@halsoakademikerna.se
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Suicidprevention bland unga
I dagens samhälle talas det mycket kring den psykisk ohälsan
som blir allt vanligare bland unga individer. Psykisk ohälsa i form
av oro, ångest, nedstämdhet och depression. Något annat som är
anmärkningsvärt men som inte alls nämns i samma utsträckning
berör ämnet suicid. Visst ni att suicid minskar inom samtliga åldersgrupper, förutom bland unga? Vad detta beror på kan ses som
aningen komplext, men inre och existentiella frågor antyds föreligga och en mer dramatisk- och impulsiv sida kan forcera processen. Då många unga har ett begränsat beteende avseende att söka
hjälp kan det leda till att den pågående svackan inte kommer till
kännedom för omgivningen.
På kunskapsseminariet i Riksdagshuset belyste HälsoAkademikerna vikten av att sätta in främjande och förebyggande åtgärder
i ung ålder och valde att lyfta skolan som arena (läs mer i separat
artikel). Som det ser ut idag är det svårt att finna suicidförebyggande program i den svenska skolans kontext. Däremot finns det
bland annat två metoder som förekommer inom forskningen, Gatekeeping och Awareness-program. Det som skiljer metoderna åt
är att den förstnämnda innefattar utbildning till skolpersonal kring
att uppmärksamma riskfaktorer och varningstecken. Med strategier
till att föra dialog om suicid framförs understödjande information

Utbildning – Våga fråga
Hur kan du upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa?
Och vad kan du göra om du misstänker att någon har det
tufft?
Varje år påverkas tusentals människor i arbetsför ålder av
psykisk ohälsa. Utmattning, depressioner, självmordstankar och
fullbordade självmord drabbar alldeles för många. Den psykiska
ohälsan resulterar i enorma kostnader och än mer lidande. Men
psykisk ohälsa och självmord är något som vi i stor utsträckning
kan förebygga.
Suicide Zeros utbildning Våga Fråga, går på två timmar
igenom fakta och myter om självmord. Vi lär dig känna igen varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och vi går igenom
hur du kan stötta. Genom bikupor och rollspel får du öva dig i
hur du kan agera när du misstänker att någon har det svårt. Du
får lära dig att hålla motiverande samtal och du får konkreta råd
på hur du kan följa upp och hur du lotsar rätt vid en akut situation. Du behöver inte ha några förkunskaper eller arbeta med den
här typen av frågor i ditt arbete för att kunna delta.
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om vart stöd och hjälp finns att få. "Awareness" däremot handlar
snarare om att göra ungdomarna medvetna över sig egen risk och
med kunskaper från broschyr och rollspel kunna erhålla hjälp. Broschyren i sig berör teman som medvetenhet om psykisk hälsa, råd
till självhjälp, stress och kris, depression och suicidtankar, att hjälpa
en vän och vem som kan kontaktas när råd eller hjälp önskas, följt
av telefonnummer och e-postadresser till aktörer inom hälso- och
sjukvården samt ideella organisationer. Medan rollspelen bjuder in
till tankar och känslor kring val, depression och självmordstankar.
Något som kan anses vara en positiv överraskning är de utfall
som awareness-programmet medför. Programmet tycks resultera
i runt hälften så många självmordsförsök jämfört med dem som
inte erhållits programmet. Dessa lovande resultat är något att bära
med sig och reflektera kring, både kring hur detta kan appliceras i
skolans kontext och vad vi hälsovetare kan göra. Fyra veckor med
fem kortare tillfällen för rollspel. Broschyrer och affischer. Dessa
åtgärder upplevs kunna falla inom ramarna för kostnadseffektivt?
Med svenska forskare i spetsen ska det bli spännande att följa utvecklingen och framtiden för suicidprevention i skolan.
Amanda Backlund
Foto: Colourbox
Kursinnehåll
– Fakta och myter om självmord
– Livsomställningar innebär en risk – reagera på dem
– Varningssignaler att uppmärksamma
– Viktigt att förmedla hopp
– BÖRS (Bekräfta, Öppna (frågor), Reflektera, Sammanfatta)
– Våga fråga: Har du tankar på att ta ditt liv?
– Lotsa rätt – hänvisa inte vidare
– Nästa steg
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Marie Niljung, volontär och
utbildare i Suicide Zero samt
föreläsare i eget företag kan
erbjuda denna utbildning
som ett bra komplement till
Mental Health First Aid utbildningar.
Magnus Lindström
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HälsoAkademikerna
möter politiken

Kunskapsseminarium
om psykisk ohälsa
I juni blev HälsoAkademikerna, tillsammans med Centre for
Health Equity Studies (CHESS), inbjudna till ett kunskapsseminarium i Riksdagshuset av Miljöpartiet. På agendan stod frågan kring
psykisk ohälsa och hur samhället kan arbeta förebyggande kring
detta. Andreas Lövdahl och Amanda Backlund från styrelsen deltog
under denna kväll för att presentera HälsoAkademikerna, belysa
hälsovetarens kompetenser samt lyfta statistik och fokusområden.
Inledningsvis ville vi klargöra kring begreppen hälsa och
psykisk hälsa för att nå en enhetlig förståelse. Definitionen för
psykisk hälsa inhämtades från Folkhälsomyndigheten som belyser
att tillvaron ska upplevas som meningsfull, att individen ska kunna
använda sina resurser väl, vara delaktig i samhället och ha en förmåga att hantera livets vanliga motgångar.
Då psykisk(o)hälsa ter sig på olika sätt, finns inom olika
målgrupper och arenor valde styrelsen för HälsoAkademikerna
att lyfta diskussionen kring barn och ungdomar, då den psykiska
hälsan försämrats för denna grupp över tid. Rapporter lyfter bland
annat ökade kurativa kontakter med Bris, att självmordsförsök är
vanligare bland unga och att andelen förtidspensionerade personer
under 30 år har ökat frekvent under det senaste decenniet, där 60
procent av de nya ansökningarna svarar för psykisk ohälsa.
Med skolan som arena diskuterads antalet kuratorer och deras
arbetsbelastning, livskunskap som ämne (exempel från Miamimodellen och Danuta Wassermans forskning), föräldraföreningar
som bedriver aktiviteter efter skoltid, ’physical literacy’ och press/
stress vs betyg.
En annan diskussion som fördes berörde fritiden med tillgängliga och trygga mötesplatser samt vikten av idrottsrörelsens arbete
för främjandet av välmående.
Andreas Lövdahl

Vi söker yrkesverksam som
vill stötta studenter
HälsoAkademikerna söker yrkesverksamma som har idéer och
tankar kring uppsatsämnen som kan kopplas ihop med studenter som ska skriva uppsatser.
Kanske behöver ni en extrahand för att undersöka ett specifikt ämne eller område? Vi hjälper till att förmedla kontakten
mellan yrkesverksamma och studenter så att ni kan starta upp
samarbetet.
Hör av er till Amanda eller Karin (som är ansvariga för studenter), amanda.backlund@halsoakademikerna.se eller karin.
daneli@halsoakademikerna.se

Under hösten kommer vi att påbörja en ökad satsning att nå
fram till beslutsfattare i samhället. Den kanske viktigaste arenan
är då våra politiska partier.
I samband Miljöpartiets kunskapsseminarium i juni tog
vi fram ett faktamaterial om psykisk (o)hälsa och arenorna
skolan och idrotten där man kan arbeta förebyggande och även
främjande. Materalet kommer vi sammanställa och skicka till
samtliga partiers ansvariga för områden som folkhälsa, skola,
vård och omsorg, med flera.
Vi kommer även ge ett erbjudande till de övriga partierna
om att komma och föreläsa/diskutera frågorna, precis som vi
gjorde hos Miljöpartiet.
I början av 2018 kommer en enkät till riksdagspartierna att
skickas ut. Syftet är att ta reda på vad och ur de vill arbeta med
frågor som direkt berör föreningens medlemmars kompetensområden.
Resultatet av enkäten kommer redovisas under våren/sommaren i föreningens olika forum, dvs i god tid innan valet i
september.
Vi tar med öppna armar emot medlemmar som vill bidra
till vårt arbete att nå beslutsfattare i syfte att lyfta fram den
kompetens vi innehar.
Andreas Lövdahl

Ska du skriva uppsats snart?
HälsoAkademikerna söker studenter som vill skriva sin uppsats
på uppdrag åt HälsoAkademikerna – Vad har du för tankar och
idéer? Hör av dig till oss! Du kan även skriva uppsatser kopplade till de arbetsområden vi fokuserar på just nu (läs mer om
dem på vår webbplats under fliken ”Aktuella arbeten”) och hör
av dig till ansvarig med dina tankar och idéer.
Det finns idag en dialog mellan en student i Göteborg och
HälsoAkademikerna gällande ett samarbete kring kartläggning
av yrkesprofessionen – vad/var arbetar examinerade hälsovetare
med idag? Resultatet kommer sammanfattas och ges ut som
broschyr, som ett komplement till broschyren Efterfrågad
kompetens Hälsovetare som beskriver våra olika titlar. Tanken är
att Göteborgsstudenten täcker området över kostvetare och det
behövs fler studenter som kan koppla sina uppsatser till sina
huvudområden inom idrott och hälsovetenskap för att få med
alla yrken inom professionen. Låter det intressant?
Hör av dig till Karin på karin.daneli@halsoakademikerna.se

Boka in hälsovetarmingel i
Karlstad den 15 november!

Löneenkäten på väg
Det lönar sig att svara.
Ditt svar behövs!
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Studentloggen

Anna Brattemo
Studerar hälsovetenskap på distans på Linnéuniversitetet i Kalmar
Det var med bultande hjärta jag satte mig
på tåget mot Kalmar. Jag kom in på hälsovetenskapliga programmet och hade drömt
om att börja studera sedan i våras. Jag är
den sortens person som romantiserar saker
jag inte har någon aning om. Ofta brukar
dagdrömmandet vara sådär mytiskt rosaskimrande.
Jag hade föreställt mig hur Kalmar såg
ut och hur föreläsningarna skulle vara. Föreställningarna rullade vidare till hur roligt
det skulle bli att få lära sig nya saker och
hur många fantastiska människor jag skulle
träffa på vägen.
Efter två veckor på programmet kan jag
säga att den rosaskimrande föreställningen
uppfyllde mina förväntningar. Utom den
lilla detaljen att det är ganska jobbigt att
lära sig nya saker, vilket man oftast inte
talar högt om. Men, det finns ett men, det
är en enkel jobbighet och jag blir aldrig så
tillfreds som när jag äntligen förstår något
som var obegripligt från början, ungefär
som vad "1 mol" av något är.
Mina förväntningar på programmet
är att jag ska få tillräckligt med kunskap
för att kunna vara yrkesverksam inom
hälsoområdet. Jag är medveten om att det
största ansvaret ligger på mig själv men jag
hoppas, och tror, att Linnéuniversitetet kan
inspirera och stötta mig om jag fastnar.
Jag har en hyfsat klar bild på vad jag
tycker är intressant men jag har en oklar
bild på vad jag vill arbeta med. Jag tycker
det är viktigt att jag har någon att vända
mig till, ett nätverk eller ett forum. Jag
blev lättad och överentusiastisk, som

jag ofta blir, när jag snubblade in på
HälsoAkademikerna och jag har för mig att
det var när jag försökte lära mig de sociala
koderna på Linkedin. (Frågetecken som
fortfarande hänger kvar i luften: Är det
okej att lägga till folk man inte känner men
som arbetar med spännande yrken?)
När jag tänker efter är det är vi, hälsovetarnas, tur att få stå i rampljuset tillsammans med vård och omsorg. Jag tänker att
ett samhälle med en välmående befolkning
behöver både lärare, läkare och allt där
emellan, alltså även hälsovetare. Som jag
nämnde i början av texten så har jag bara
studerat i två veckor, med undantag för en
termin vid Uppsala Universitet och några
kurser i Australien, men jag hoppas att jag
blir klokare på vägen och att spelplanen
blir större så jag till slut finner mitt drömyrke.
Temat i det här numret är psykisk
ohälsa, ett ämne som inte lyfts upp lika
mycket som det borde. Jag får intrycket av
att många runt om mig är stressade, lider
av ångest eller är utmattade. En konsekvens
av att vi tar på oss för mycket, överpresterar och bryr oss för mycket om saker
som egentligen kanske inte är så viktiga.
Det känns som att samhället utvecklas i
rekordfart och människan inte hinner med.
Jag tror att den digitala världen är väldigt
påfrestande ur många synpunkter samtidigt
som den öppnar väldigt många dörrar.
Eftersom varken samhället eller digitaliseringen verkar sakta ner behöver vi
upplysa om de åtgärder man kan göra för
att förebygga många tillstånd som drabbar
den mentala hälsan.

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

Det finns oerhört mycket man kan
göra själv och det finns hjälp att få när man
känner sig maktlös. Det finns professionell
hjälp med en uppsjö av olika terapeuter
och psykologer som har olika inriktningar.
Jag tror att det bästa är att testa sig fram
och se vad som passar en själv bäst. Men,
om man som jag gör, självmedicinerar i
högsta grad, så finns det något väldigt enkelt att testa ett par månader. Det som får
min själ att dansa av glädje är promenader.
I ur och skur, vår och höst. I sommar, vinter och mittemellan.
Med risk för att låta som fotgängarnas
talesman: från egengjorda studier så har jag
kommit fram till att det inte finns något
bättre bot på måttlig stress eller problem.
Det är magiskt på något sätt för lösningen
på problemen finns fem kilometer iväg, och
gör den inte det så är endorfinerna trevliga
att umgås med i alla fall. Jag går ungefär
fem dagar i veckan, det gör underverk.
Hugg tag i en vän eller slå på din favorit
podd och ge dig ut. Det enda du kommer
ångra är att du inte började tidigare!
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www.aea.se
HälsoAkademikerna finns
på LinkedIn & Facebook!
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