Andra mötet på Fjärran Höjder med Arbetsgruppen
2007-10-04
Närvarande: Bernt Jonsson, Lena Savolainen, Maria Aspers, Leif Lindstrand,
Gun Lundberg (EU-direkt), Calle Dandanell (Region Gävleborg), Anders
Gunnarsson (ALMI) och Olov Dahlin
Anders Gunnarsson och Calle Dandanell var särskilt kallade till mötet och de två började med
att presentera sig och de arbetsplatser de verkar på. ALMI (latin som betyder
”närande/växande”) är den före detta Utvecklingsfonden och är en samverkan mellan
Landstinget och Staten i syfte att stärka företagsutvecklingen i regionen.
Region Gävleborg, som tidigare hette Sveriges Kommuner och Landsting, startade 1 januari
och är ett samverkansorganisation mellan länets samtliga kommuner och Landstinget. De
håller på att ta över administrationen av de regionala utvecklingsmedel som tidigare
Länsstyrelsen hållit i. Här finns både den Regionala fonden (Per Persson, Nutek, chef) och
Socialfonden (Karin Gellin, ESF, chef).
Olov redogjorde för projektets bakgrund för Anders och Calle.
Maria Aspers tyckte att regionen (Landsting och Kommun) borde gå med på en sådan här
satsning på hälsa. Även om hälsoläget inte är så bra i länet så är vi duktiga på att arbeta med
det. Vi har t ex hälsopedagogutbildningen vid Högskolan. Viktigt och bra är att en satsning på
hälsa också innebär en satsning på kvinnor, till skillnad från många andra mer
teknikorienterade satsningar som varit mer fokuserade på män. Man skulle alltså kunna
anlägga ett genusperspektiv på detta.
Calle pekade på att det finns en hel del hälsoprojekt/-företag som etablerat sig i länet, t ex
SUH med handikappidrott som specialitet och PBM Stressmedicin i Bollnäs. Även
Hälsoinvest nämndes.
Anders undrade om målet var att få till en affärsverksamhet som ska stå på egna ben och vem
som är tänkt att vara huvudman. Man kan t ex tänka sig ett nätverk av praktiker som går
samman – att det inte är en aktör som är huvudman.
Lena Savolainen redogjorde för de utvecklingsmedel som finns inom Kommunen, som är
samlade inom tre olika områden: Hälsa och miljö (Göran Berfvenstam), Den goda
arbetsplatsen, som syftar till att utveckla medarbetarnas arbetsplatser (Lena Savolainen) och
medel som är avsedda att utveckla näringslivet. I vårt fall är det området Hälsa och miljö som
det är relevant att söka medel ifrån. Olov berättade att han varit i kontakt med Göran
Berfvenstam och Lena lovade att ta fram ansökningsinstruktioner som underlag för en
ansökan.
Maria redogjorde för att det finns 40 miljoner kr/år inom Landstinget, den så kallade
”Bugetreserven”, som man kan söka medel ifrån, från och med halvårsskiftet. Nu borde det
alltså vara möjligt att söka medel därifrån Landstinget har nu också en bättre ekonomi, och
har inte behövt ta från reserven, utan dessa kan användas just för utveckling av verksamheten.
Maria kollar möjligheten att söka medel därifrån och de övergripande mål som finns för dessa
medel.

Leif Lindstrand uttryckte farhågor om att detta projekt, liksom så många andra goda idéer,
inte skulle komma att förverkligas. Det som krävs är att det dels finns en eldsjäl, som driver
frågan. Jämförelser gjordes med t ex Wij Trädgårdar. Dels krävs det att det tas politiska beslut
som stöder idén. Det är här Kommunen i första hand, men också gärna Landstinget, måste
bjuda till och skapa ett underlag och förutsättningar för skapandet av denna nya
hälsomottagning.
Maria nämnde att det nu finns en nytillsatt utvecklingsenhet på Landstinget. De borde
engageras i frågan. Maria tog också upp att vi borde arbeta för att få in läkarna inom
Landstinget. Det finns ett starkt motstånd mot alternativ och komplementär medicin hos
många inom läkarkåren. Ändå är det så att många patienter går dit.
Olov fyllde i att idén med den integrativa medicinen inte är att anamma alla metoder som
finns inom detta fält, men att stödja forskning av den så att vi får en större kunskap om den
och därigenom ge rekommendationer åt patienter.
Bernt tog upp de spa-anläggningar som finns i Finland och som Mats Öström tycker kan stå
som modell för ett nytt Fjärran Höjder. Bernt menade att Brynäs Byggnads AB (Per-Olof
Sandqvist) ställt sig positiv till att bygga, bara det finns en konkret och bärande projektidé.
Dock måste Kommunen och Landstinget skriva under kontraktet, inflikade Leif. De måste
göra en satsning!
Bernt nämnde också att han just haft ett möte med Previa, som gärna vill komma in på Fjärran
Höjderområdet. Det är ett attraktivt alternativ att finnas i anslutning till badet! Bernt tog också
upp de synergieffekter som kan bli mellan Kommun och Landsting när det gäller bassänger.
Calle berättade om ett besök i Nice och Sophia Tipolis(?) – en teknikpark som utvecklats från
ingenting till ett jättekomplex av småföretagare med 40 000 anställda. Det måste finnas olika
intressen som samverkar. Och så måste politikerna sätta ner foten och säga. ”Det här ska vi
ha”. Slutligen nämnde Calle även ”företagarringar”, som utvecklats på sina håll i länet där
målet bland annat är att aktivt rehabilitera personal innan de går in i sjukskrivningar.
Gun hade, på en förfrågan från Olov, gjort en sökning bland EU-medel som gäller
hälsofrågor. Troligen kommer en ny utlysning i februari 2008 som gäller ett program för
folkhälsa. Frågor som handlar om livsstil, drogbekämpning och jämförbara metoder står högt
på dagordningen.
Maria kopplade här på och menade att de ”undvikbara” sjukdomarna, som är relaterade till
livsstil är de som vi faktiskt kan påverka i hög utsträckning. Det är just sådana preventiva
insatser som den nya hälsomottagningen eller ”friskhuset”, som Calle kastade fram, ska ägna
sig åt. Maria tyckte också att det skulle vara roligt om privat, offentligt och frivilligt kunde
samsas i en verksamhet som denna.
Det finns också EU-medel att söka som rör integrationsfrågor. De bör innehålla något som är
relevant ur ett europeiskt perspektiv och också vara nyskapande. Tidigare fanns Interreg
pengar, idag heter dessa medel för Territoriellt samarbete och projekt kan här handla om
attraktiva livsmiljöer. Här kan man utveckla projekt med regioner i andra länder. Gun kollar
närmare hur det är med ansökning av dessa medel.

Olov nämnde att kontakt tagits med University of Southampton och den forskargrupp som
håller på med forskning av komplementär medicin där, samt de hälsoträdgårdar i England,
som Annica Gullberg berättat att hon och studenterna på Trädgårdsmästarprogrammet besökt
under våren.
Nästa möte äger rum onsdagen den 7 november kl. 13-15. Det mötet kommer att handla om
hälsoträdgård i relation till hälsomottagningen och även inkludera en diskussion om en
eventuell ”integrationsträdgård”. Till det mötet är Lars Krantz kallad och även F från
Integrationscentrum. Till detta möte kommer troligen också Gösta Sjöholm, som är den
person som kan bli projektledare när vi får medel för vår förstudie.

Till mötet den 6 december kallar Olov Göran Berfvenstam.

