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Ordföranden
har ordet...
En ny mandatperiod på två år har nu
startat. I samband med Hälsovetardagarna 22-23 mars hölls föreningens
stämma.
Fem nya ledamöter röstades in
tillsammans med fyra omval. Läs mer
om stämman och de nya ledamöterna i
detta nummer av Hälsan.
Hälsovetardagarna genomfördes för
första gången i samarbete med andra
organisationer. Ett upplägg som var
mycket positivt.
Det som inte var lika positivt var att
deltagarantalet från er HA-medlemmar
var lägre i år än föregående år.
Den 8-9 maj har styrelsen internat
i Örebro och i samband med det arrangerar vi en medlemsträff med två
föreläsningar om dels Hälsofrämjande
skola och dels om hur Örebro länsidrottsförbund jobbar med folkhälsa.
Årets stora fokus blir att komma
i kontakt med och försöka påverka
politiker i olika sammanhang. Vi har
nu under april en enkät utskickad till
rikspartiernas företrädare.
Vi ställer frågor om områdena
arbetsmiljö, idrott, folkhälsa, skolan,
med mera.
I sommar kommer vi att medverka
på Almedalsveckan. Vi håller i en föreläsning den 2 juli kl 10:00.
Där kommer vi bland annat utgå
från resultatet av enkäten.
Har ni vägarna förbi som kom
gärna och hälsa på oss. Vi lägger ut
mer om tid och plats på kalendern på
hemsidan.
Ta hand om varandra!
Andreas Lövdahl
ordförande
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Föreningsstämman 2018
I samband med föreningens fjärde officiella Hälsovetardagar så hölls föreningens stämma.
Vid stämman hanterades frågor om hur föreningens styrelse bedrivit verksamheten samt en
ny styrelse valdes för den kommande tvåårsperioden.
Styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen och det ekonomiska bokslutet. Stämman
beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
Vi tackade av Karin Daneli, Agneta Mattiasson, Natalie Namro, Lotta Rahm, Josefin
Klöfvermark, Linda Berhman och inte minst Daniel Ainestrand som efter 10 år (!!) i styrelsen tackar för sig och går vidare med sitt egna företag. Lycka till med det, Daniel!
Styrelsen för 2018-2019
Ledamöter
Ordförande
Amanda Backlund
Andreas Lövdahl
Leif Gustafsson
Carin Hellström
Adela Jova

Magnus Lindström
Patrik Nilsson
Marcus Norberg
Sofia Svensson

Ny institution för folkhälsovetenskap
Den 1 januari 2018 fick Stockholms Universitet, SU, en ny institution för folkhälsovetenskap, med studier på master- och
doktorand nivå. Invigningstalare vid Aula
Magna var prefekt Mikael Rostila, SUs rektor
Astrid Söderberg Widding och Karolinska
Institutets, KI, prorektor Karin DahlmanWright. Professor Clare Bambra från New
Castle University Medical School berättade
om sin forskning inom ojämlikhet i hälsa;
17 års skillnad på medellivslängd inom fem
kilometers radie vid en engelsk stad. Professor Robin Room från SU och La Trobe
University, Melbourne forskar om alkohol- och spelmissbruk, påtalade områdets behov av
internationella avtal. Professor Olle Lundberg, SU avslutade med arbetet för Kommissionen för jämlik hälsa.
Carin Hellström

Hälsan blir digitalt nyhetsbrev
Hälsan i pappersformat kommer under året att bytas ut till ett elektroniskt nyhetsbrev.
Från och med höstens första nummer så kommer det endast som ett elektroniskt nyhetsbrev.
VIKTIGT att ni har en aktuell e-postadress anmäld till oss. Kolla det på MIN
SIDA på srat.se eller skicka e-post till kansli@srat.se
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Hälsovetardagarna 2018
2018 års Hälsovetardagar var de fjärde officiella branschdagarna för hälsovetare och de första som vi anordnat i samarbete med Svensk Förening för folkhälsoarbete och NBV. Vi var
drygt 50 personer som tog oss till Uppsala för att delta under
dagarna!
Den första dagen inleddes med registrering, fika och mingel
innan programmet drogs igång av vår konferencier för dagen,
Carin Hellström. Det inledande föredraget stod Jan Linde för, til�lika initiativtagare till årets tema – Civilsamhällets roll för jämlikare
hälsa. Tillsammans med professor Per-Olof Östergren visade de
på att ojämlikhet i hälsa kan bero på skillnader i utbildnings- och
inkomstnivåer, bostadssituationen samt delaktighet och inflytande
i samhället. En mycket inspirerande föreläsning som satte temat för
dagarna!

ankrade metoder når de ut till delar av befolkningen som annars
är svåra att nå och arbetar aktivt för att förebygga sjukdomar och
främja hälsosamma levnadsvanor.
Dessutom berättade de om Helhetsmetodiken, den arbetsmetod och det redskap för styrning och uppföljning av folkhälsoarbete
som de har i uppdrag att sprida och utveckla vidare.
Dagen avslutades med en gemensam middag i den vackra Tempelriddarsalen där alla deltagare och föreläsare fick möjlighet att
lära känna varandra och reflektera över nya kunskaper som första
dagen genererat!
Dag 2 inleddes med att Jan Linde, SFFF, delade ut SFFFs pris
”Årets folkhälsokommun” till Uppsala kommun för deras goda
strategiska folkhälsoarbete. Richard Malmström (MP) är ett stolt
kommunalråd som tillsammans med Ingela Hagström, avdelningschef för social hållbarhet, tog emot priset. I sitt tacktal sa Malmström “att folkhälsoarbetet inte ska vara en friggebod på gården,
det ska vara hela husets ramverk”, och tackade Uppsala kommuns
tjänstemän som är de som har gjort detta fantastiska jobb att utveckla folkhälsoarbetet.

Jan Linde presenterar årets tema:
Civilsamhällets roll för jämlikare hälsa.
Under pausen fick deltagarna möjlighet att mingla runt bland årets
utställare! Folkhälsomyndigheten visade upp Indikatorlabbet – ett
verktyg för uppföljning inom alkohol, narkotika, dopning och
tobak. HRV-träning, som skapat ett unikt koncept för e-hälsa, bjöd
in deltagarna att prova på tekniken genom att mäta sin inre balans
som visas på dataskärmen eller i mobilen. Även Unga Allergiker
stod som utställare under dagarna och delade bland annat ut en
barnbok som tog upp problem som barn med allergier kan ställas
inför.
Efter lunch fick vi veta mer om hur Riksidrottsförbundet jobbar för att göra Sverige mer jämlikt! Malin Andersson berättade om
de stora utmaningar som finns med ojämlik hälsa i alla åldersgrupper. Idrottsrörelsen kan och vill vara en viktig aktör för att tillsammans med andra skapa ett starkare Sverige!

Jan Linde överlämnar pris till Ingela Hagström
och Richard Malmström
Det mest kända namnet under dagarna var förmodligen GENPEP
med föreläsare Gerda Nilsson Tjernström! Med en av världens mest
stillasittande befolkning finns det stora utmaningar i att aktivera
barn och ungdomar och motivera dem till en hälsosam och långsiktig livsstil. Därför vill GENPEP med sin nya kampanj “Upp
och hoppa Sverige” samt andra spännande initiativ runtom i hela
Sverige, bryta trenden och skapa nya hälsosamma förutsättningar
för barn och ungdomar!

Gerda Nilsson Tjernström

På eftermiddagen föreläste Maria Magnusson och Moa Hallmyr
från Angereds närsjukhus om hur dem med hälsofrämjande arbete
utmanar den traditionella synen på sjukvården som behandlande
och rehabiliterande aktör. Genom innovativa och verklighetsför-
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Under eftermiddagen berättade Björn Hultén och Gunhild Hansen
om att Fritidsbanken är något så smart som ett ”bibliotek” för fritidsprylar! Det ska vara enkelt och roligt att aktivera sig och det ska
inte kosta något! Fritidsbanken riktar sig nämligen inte till någon
målgrupp och finns i ett flertal städer runt om i Sverige. Alla är välkomna att låna i 14 dagar. Bra tycker vi!
Fortsättning på sidan 4
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Presentation av nya ledamöter
Carin
Hellström
Jag skriver nu min masteruppsats
på CHESS – Centre for Health
Equity studies vid Stockholms
Universitet. Jag har även en
kandidat i Folkhälsovetenskap
från KI.
Innan dess har jag en bakgrund som dansare och yogainstruktör. HälsoAkademikerna
ska vara en trygg organisation för sina medlemmar.
HälsoAkademikerna ska sätta hälsovetaryrket på kartan; visa på vår
kompetens, vår plats i samhället och höja statusen för hälsovetaryrket. Vi behövs. På fritiden gillar jag att umgås med familjen, resa
och träna. Jag är även politiskt intresserad.

Adela Jova
Jag läser andra året på hälsopedagogiska programmet på högskolan i Halmstad. Hälsan har varit
betydelsefull, sedan jag påbörjat
utbildningen har hälsobegreppet
utvidgats och min syn på hälsa
har breddats. Intresset att hjälpa
andra har ökat, därför vill jag
arbeta med personalhälsa. Jag
vill åstadkomma bättre arbetsförhållanden på arbetsplatser
som inte fungerar bra. Utav egna erfarenheter har jag arbetat på
platser med dåliga arbetsförhållanden. Anledningen till valet av
HälsoAkademikerna är att fackförbundet arbetar på individnivå,
vilket gör att jag som student kan få mer stöd, vägledning under
min studenttid på ett effektivare sätt. Jag valde också att engagera
mig som studentambassadör eftersom jag vill göra skillnad och
brinner för att hjälpa till.

Patrik Nilsson
Jag studerar första året på Hälsovetenskapliga programmet,
inriktning biovetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Sedan tidigare har jag en magisterexamen
i biologi och jag har bland annat
arbetat med EU-stödskontroller
och som naturvårdshandläggare.
Hälsa har sedan länge varit ett
stort intresse för mig och för
drygt ett år sedan bestämde jag mig för att utbilda mig inom det
hälsovetenskapliga området. Jag har ett stort intresse för hälsa och
främst för hur livsstilen kan påverka hälsan. Under året har jag
arbetat i projektgruppen för hälsovetardagarna i Uppsala och går
nu in som ledamot i styrelsen för HälsoAkademikerna. Arbetet i
styrelsen känns intressant, spännande, viktigt och jag hoppas att jag
tillsammans med styrelsen kan förtydliga och stärka hälsovetares
roll på arbetsmarknaden och utanför den. Föreningen måste också
bli mer synlig i studentsammanhang. Jag hoppas att jag med mitt
engagemang och övriga styrelsemedlemmar ska kunna bidra till att
vi ska bli en ännu starkare förening, med fler medlemmar och tydliga mål med vårt arbete.

Marcus
Norberg
Att kunna arbeta inom hälsa är
något som har lockat mig under
en längre tid och snart är det
äntligen min verklighet! Jag läser
nu mina sista veckor på Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Halmstad, ett program
som gett mig en bred kunskap på
många områden inom hälsa. Mitt
mål efter utbildningen är att arbeta med att utforma hållbara hälsometoder för att öka välbefinnande hos landets medborgare.
Jag har blivit lite av en nörd på hälsoområdet och när
jag inte lägger min tid på den avslutade C-uppsatsen, läser vetenskapliga artiklar eller debattartiklar så är fotboll samt vänner
och familj prioriterat. Min förhoppning som styrelseledamot i
HälsoAkademikerna är att kunna bidra med en helhetsbild kring
hälsa då detta är något jag tar med mig från min utbildning.

Sofia Svensson
Jag studerar Hälsopromotionsprogrammet på Göteborgs
Universitet och tar min kandidatexamen i juni 2019. Jag arbetar
deltid på ett träningscenter i
Göteborg och på fritiden umgås
jag gärna med vänner och familj,
tränar och spenderar mycket
tid ute i naturen. I höst väntar
en spännande utbytestermin i
Australien där jag hoppas kunna
vidareutbilda mig i ämnet folkhälsa samt arbeta med pågående projekt inom HälsoAkademikerna på distans.

Som person är jag lyhörd, ambitiös och gillar att sprida
energi! Jag gillar att arbeta projektbaserat där jag får möjlighet att planera, genomföra och variera mina arbetsuppgifter,
därför trivdes jag väldigt bra i rollen som projektledare under Hälsovetardagarna i Uppsala 2018.
Jag ska förvalta förtroendet jag fått som ny styrelseledamot på bästa sätt genom att aktivt arbeta med att stärka
hälsovetarnas roll på arbetsmarknaden där målet är att vår
yrkesgrupp ska vara en självklar del av varje företag.
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Stort tack till årets utställare!

HRV Träning
Anders Nilsson & Linus Lundqvist

Björn Hultén & Gunhild Hansen från Fritidsbanken
Programmet var brett, liksom kompetensen hos oss hälsovetare.
Kunskapen om hur vi möjliggör en mer jämlik hälsa behövs i samhället och årets Hälsovetardagar blev en inspirationskälla till hur vi
kan arbeta hälsofrämjande och jämlikt på flera olika sätt. Vi hoppas
att alla gick hem med mer inspiration och motivation till ett fortsatt utvecklande arbete! Slutligen vill vi rikta ett STORT tack till
alla som var med och deltog under Hälsovetardagarna, vi ses igen
nästa år! n n n

Unga Allergiker
Klara Lundahl, Freja Anckers och Sofia Olsson

Folkhälsomyndigheten
Cecilia Wadman & Sandra Creutz

Karriärstöd
srat.se/karriar
Anmäl din e-postadress på
MIN SIDA på srat.se

HälsoAkademikerna finns
på LinkedIn & Facebook!

KONTAKTA HÄLSOAKADEMIKERNA
Yrkesföreningen för akademiker inom
idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa
ORDFÖRANDE
Andreas Lövdahl
Stockholm
ordforande@halsoakademikerna.se
LEDAMÖTER
Amanda Backlund
Västerås
amanda.backlund@halsoakademikerna.se
Leif Gustafsson
Vänersborg
leif@halsoakademikerna.se

Carin Hellström
Stockholm
carin.hellstrom@halsoakademikerna.se
Adela Jova
Halmstad
adela.jova@halsoakademikerna.se
Magnus Lindström
Arvika
magnus.lindstrom@halsoakademikerna.se
Patrik Nilsson
Uppsala
patrik.nilsson@halsoakademikerna.se

Marcus Norberg
Göteborg
marcus.norberg@
halsoakademikerna.se
Sofia Svensson
Göteborg
sofia.svensson@
halsoakademikerna.se
WEBBPLATS
halsoakademikerna.se

Ansvariga förhandlare SRAT
Maria Yngvesson
08-4424461
maria.yngvesson@srat.se
Mia Axelsson
08-4424476
mia.axelsson@srat.se
SRATs KANSLI
SRAT
Box 1419
111 84 STOCKHOLM
kansli@srat.se
srat.se

