Minnesanteckningar från mötet torsdag den 10 maj 2007, kl. 13.30 - 14.30 på
Landstingets ledningskontor, Strömmingen, Rektorsgatan 1
Ärende: Etableringen av en restorativ/integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Närvarande vid mötet:
• Svante Lönnbark, landstingsdirektör
• Tommy Berger, landstingsråd
• Marieann Högman, chef Landstingets FoU-Forum
• Göran Arnell, kommundirektör
• Mats Öström, chef Kultur och Fritid, Gävle Kommun
• Leif Svensson, rektor Högskolan i Gävle
• Olov Dahlin, lektor religionsvetenskap och initiativtagare till projektet
Mötesdeltagarna hälsades välkomna av Svante Lönnbark och Tommy Berger.
Olov Dahlin inledde med att berätta om Tvärvetenskapligt forum för hälsostudier och beskrev
bakgrunden till projektidén om en restorativ/integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder. Vid
mötet som hölls i januari 2007 tillsammans med Kommunen beslutades det att ett möte skulle
arrangeras tillsammans med Landstinget. Detta var det möte som ägde rum idag.
Leif Svensson undrade hur unik en mottagning av detta slag skulle bli. Olov Dahlin framhöll att
delar av det som föreslås finns på olika håll i Sverige, t ex vid Motvärk i Stockholm och vid
rehabiliteringsträdgården i Alnarp i Skåne, men att ett samlat helhetskoncept av detta slag inte
finns. Leif Svensson menade att Högskolan till fullo stöttar projektet men att Högskolans roll i
det hela kommer att handla om forskning.
På samma sätt förhåller det sig med Landstingets FoU-Forum. Marieann Högman lyfte fram
vikten av att genom forskning visa på en sådan här typ av hälsomottagnings betydelse/
berättigande och att detta kan ske innan en hälsomottagning tagit form. Inom Tvärvetenskapligt
forum för hälsostudier planeras forskningsprojekt med olika inriktningar. Ett pilotprojekt som
planeras i anslutning till idén om en hälsocentral vid Fjärran Höjder handlar om fetma hos
ungdomar. Tillsammans med Centrum för belastningsskadeforskning har Marieann ett annat
projekt om långvarig smärt. Även detta kan sorteras in under forumets paraply. För att finansiera
framtida större forskning vid forumet tänker man sig söka EU-medel.
Mats Öström betonade Kommunens arbete med en förebyggande hälsoinriktning som handlar om
att få ut människor i friskvård och använda naturen. Han berättade om de hälsocentraler som
Finland gjort sig kända igenom, där man på ett naturligt sätt får människor att utnyttja naturen på
ett hälsofrämjande sätt. Olov Dahlin lyfte här in att Wij Trädgårdar och Trädgårdsmästar-

programmet finns med i tänket när det gäller Fjärran Höjder och Tvärvetenskapligt forum för
hälsostudier. Lars Krantz, Yngve Gunnarsson med flera har sagt sig mycket intresserade av att
ingå i ett sådant här sammanhang.
Svante Lönnbark frågade hur man tänkt kring hur en sådan mottagning ska drivas – i privat regi,
som en vårdcentral etc. Detta var en fråga som berördes flera gånger under mötet men som än så
länge lämnades öppen. Kanske blir det en privat alternativ hälsocentral men att både Kommun
och Landsting kan knyta an till verksamheten på olika sätt.
Göran Arnell inledde en diskussion som handlade om att Kommunen vill investera i badet vid
Fjärran Höjder, något som indirekt kan komma att spela in i/samverka med etableringen av en
hälsomottagning. Man vill profilera sig och vinna nya kundgrupper till badet. Ungdomar är en
sådan, spakunder är en annan. Nya investeringar av bassänger behövs. Svante Lönnbark menade
att man kunde titta på samkörning av sådana investeringar (rehabiliteringsbassänger) tillsammans
med Landstinget.
Man enades om att det är både en politisk fråga och en verksamhetsfråga – det handlar om att få
med sig professionen, de som bedriver verksamheten inom landstinget, primärvården. Idén
behöver förankras där. Tommy Berger rekommenderade att Maria Aspers skulle involveras i
projektet.
Det beslutades att en arbetsgrupp ska tillsättas för att arbeta fram en struktur och tidsplan, där
representanter från Landstingets rehabsida finns med, Bernt Jonsson vid Fjärran Höjder, P-O
Sandqvist vid BrynäsBygg, Leif Lindstrand vid Landstingsfastigheter, Lena Savolainen vid
Kommunhälsan och någon från Kommunens omvårdnadssida (Inga-Lill Björklund?). Dessutom
kallas landstingspolitiker (?) Maria Aspers. Sammankallande är Olov Dahlin.
Svante Lönnbark fick två veckor på sig att kontakta personer inom Landstingets rehabsida, som
kan ingå i gruppen. När Olov Dahlin fått dessa namn kommer han att gå ut med inbjudan till ett
möte – förslagsvis efter sommaren, då tiden innan troligen är för uppbokad.
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