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Sammanfattning
Projektet ”Förstudie av integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder” har genomförts under
hösten 2008. Arbetet har varit inriktat på att följa och genomföra den projektbeskrivning som
gavs i samband med ansökan om medel. Till stöd i arbetet har projektledaren haft Arbetsgruppen för en integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder, vilken sammanträtt fyra gånger
under projekttiden. Flera av medlemmarna i arbetsgruppen har också deltagit i studieresorna
och föreläsningsserien som anordnats. I syfte att undersöka förutsättningarna för en etablering
av hälsomottagningen har en attitydundersökning genomförts bland ett antal utvalda vårdtagare och vårdgivare, politiker, anställda och arbetsgivare, samt besökare vid Fjärran Höjder.
Undersökningen visar i korthet att det finns ett stöd för anläggandet av en hälsopark vid
Fjärran Höjder. De studieresor och den föreläsningsserie med avslutande dialogmöte som
genomförts, har syftat till att förankra idén hos de hälsoaktörer som kan tänkas bli involverade
i projektet framöver. Arbetet i arbetsgruppen har mycket handlat om att arbeta fram en
projektidé, ett program eller en projektplan för den föreslagna integrativa hälsomottagningen.
En viktig del i en sådan plan har varit att sätta in mottagningen i ett större sammanhang, det vi
nu vill kalla Hälsoparken Fjärran Höjder. Hälsomottagningen skulle då ingå i en större helhet,
en miljö vars samtliga delar syftar till att främja hälsan hos parkens besökare. Visioner och
mål för hälsoparken har arbetats fram, liksom ett preliminärt förslag till utformning av
hälsoparken och verksamhet där vid. I fortsättningen av projektet avses att söka medel från
Osherstiftelsen och i det fall projektet får fortsatt stöd från Gävle Kommun och Region
Gävleborg även EU-medel, eftersom det krävs egenfinansiering vid sådana ansökningar.
Förslag till hur projektet kan vidareutvecklas lämnas i rapportens avslutande del.
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Inledning
Förslaget om en integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder har vuxit fram inom ramen för
Tvärvetenskapligt forum för hälsostudier vid Högskolan i Gävle. Tvärvetenskapligt forum för
hälsostudier är ett initiativ till att skapa mång- och tvärvetenskaplig forskning i syfte att
undersöka och förstå de komplexa orsakssammanhang som ligger bakom ohälsan i vårt
samhälle. Gävleborg toppar listan när det gäller ohälsa i landet. Avsikten med den föreslagna
integrativa hälsomottagningen är att etablera en plats där olika vårdaktörer under bästa
möjliga förutsättningar kan samverka för att förebygga och motverka ohälsa, samt främja
hälsa. Vid Fjärran Höjder finns ju redan en badanläggning som inbjuder till hälsofrämjande
aktiviteter och tanken har varit att en hälsofrämjande mottagning skulle passa bra i badets
natursköna omgivningar. Verksamheten skulle utvärderas i mångdisciplinära och tvärvetenskapliga studier av forskare och studenter vid Tvärvetenskapligt forum för hälsostudier.

Bakgrund
Arbetsgruppen för en hälsopark vid Fjärran Höjder tillkom genom ett beslut som fattades av
Kommunledning och Landstingsledning vid ett möte den 10 maj 2007. En arbetsgrupp skulle
tillsättas med uppgiften att undersöka förutsättningarna för hälsoparkens etablering. Gruppen
har haft 12 möten sedan hösten 2007. Minnesanteckningar från dessa möten, samt all annan
dokumentation kring projektet, finns på hemsidan för Tvärvetenskapligt forum för
hälsostudier: www.hig.se/helna
Projektledare Olov Dahlin erhöll vintern 2007-2008 medel från Gävle Kommun (300 000:-)
och Region Gävleborg (283 162,50) i syfte att:
• undersöka förutsättningarna för en etablering av en integrativ hälsomottagning vid
Fjärran Höjder
• ytterligare förankra idén hos såväl Kommun, Landsting och Högskola, som hos andra
myndigheter och organisationer, och undersöka intresset för samverkan med och
medfinansiering av den föreslagna hälsomottagningen
• ansöka om medel från EU och andra finansiärer för en etablering av mottagningen
• utarbeta ett program/projektplan för en etablering av mottagningen
De beviljade medlen har huvudsakligen använts för lön för Olov Dahlin under projekttiden,
men också för kostnader i samband med två studieresor och en föreläsningsserie, vilka
redogörs för nedan.

Föreläsningsserie vid Fjärran Höjder
I syfte att sprida information om och förankra idén om mottagningen hos allmänheten har en
föreläsningsserie genomförts under hösten. Programmet har hållits i Fjärran Höjderbadets
lokaler. I en konferenslokal finns plats för 50 personer. Tanken med att hålla till med föreläsningarna på Fjärran Höjder har varit att bekräfta och vidareutveckla medvetenheten hos
allmänheten att Fjärran Höjder är en plats som främjar hälsan. Följande föreläsningar har
hållits under hösten 2008:
• En integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder (Olov Dahlin) den 3 september
• Trädgård och hälsa (Annika Thyrestam, Ingela Edkvist och Lisbeth Pedersén) den 17
september
• Introduktion i ayurvedisk läkekonst (Peter Ljungsberg) den 1 oktober
• Stress och den nya ohälsan (Peter Währborg) 22 oktober
• Att upprätthålla sin hälsa utifrån ett kinesiskt perspektiv (Jan Lindborg) den 5
november

1

Förstudierapport Hälsoparken Fjärran Höjder

•
•

Hund i vården (Ingeborg Höök) den 19 november
Öppen dialog om integrativ samverkan vid Fjärran Höjder den 3 december

Det fullständiga och utförliga programmet finns som Bilaga 1.
Antalet besökare har varierat mellan 10-50 personer. Flest besökare kom till Peter Währborgs
föreläsning den 1 oktober. Inför det inledande föredraget hade inte programmet hunnit tryckas
och informationen hade inte kommit ut i press och media. Endast 10 personer var då närvarande. Till övriga föreläsningar har ett 20-tal besökare kommit. Vid det avslutande dialogmötet var ca 35 personer närvarande. Några personer ha återkommit vid flera föreläsningar,
men de flesta besökare har varit nya ansikten från gång till gång. Föreläsningsserien fortsätter
under våren med följande program:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hälsoparken Fjärran Höjder (Olov Dahlin) den 4 februari
Kultur och hälsa (Fereshteh Ahmadi) den 18 februari
Antroposofiska behandlingar (Elisabeth Norman, Ami Widahl, och Agneta Öhman)
4 mars
Slow Food – en rörelse i tiden. Mat för njutning, hälsa och miljö (Anita Hörnstein och
Ann-Katrin Dunker) 18 mars
Ekologiska byggmetoder (Hans Bulthuis och Jenny Andersson) 1 april
Vita gifter och gröna lögner (Bertil Dahlgren) 15 april
Enheten för studier av integrativ vård (Tobias Sundberg) 13 maj
Yoga – förebyggande, hälsobevarande och rehabiliterande effekter (Maria Westerman)
27 maj

Det fullständiga och utförliga programmet finns som Bilaga 2.

Studieresa till Stockholm
Den 19 september avgick en hyrd buss med ett drygt 30-tal passagerare från Gävle till Stockholm för besök på två platser. Med på resan följde anställda vid Högskolan, Kommunen,
Landstinget och även andra intresserade. Första anhalten var det relativt nyinrättade Oshercenter för integrativ medicin på Karolinska Institutet som kommit till genom en donation från
Bernard Osher Foundation. Karolinska Institutet fick 43 miljoner för att inrätta centrumet.
Forskningsledare för centrumet är Martin Ingvar, som tillsammans med en kollega höll presentationen för oss då vi besökte dem. Andra besöket var på Centrum för integrativ medicin,
en akutavdelning på Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Verksamhetsledare Gunnar Öhlén
inledde, vårdutvecklare Liselotte Björk och smärtsjuksköterska Fanny Airosa berättade vidare
om deras verksamhet och visade runt i lokalerna. Här används taktil massage och hypnos för
att lindra oro och smärta hos patienterna i samband med akutbesök. Resenärerna uppskattade
att få dels information om forskning inom fältet, dels se en verksamhet där integrativ medicin
praktiseras. Dagsprogrammet med länkar till de båda platserna finns med som Bilaga 3.

Studieresa till England
I syfte att lära mer om den integrativa medicinen och inspireras av att se hur långt man
kommit på annat håll, anordnades en studieresa till England under tiden 8-14 oktober. Några
från Arbetsgruppen följde med på resan, dessutom reste Calle Dandanell från Region Gävleborg och Högskolans nya rektor Maj-Britt Johansson med. Därutöver kom även Pia Carlson,
medicinjournalist (som har skrivit boken Integrativ vård med konventionella, alternativa och
komplementära metoder tillsammans med Torkel Falkenberg, forskningsledare vid Enheten

2

Förstudierapport Hälsoparken Fjärran Höjder

för studier av integrativ vård, Karolinska Institutet) samt Liselotte Björk och Fanny Airosa
från Centrum för Integrativ Medicin, akutvårdsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge med på resan. De två senare gjorde resan med egna medel medan de övrigas
kostnader togs av projektet.
Under resan besöktes ett par hälsoträdgårdar, två universitet där forskning och utbildning
inom den integrativa medicinen sker, samt ett par kliniker/mottagningar där integrativ
medicin utövas. Dessutom besöktes en konferensanläggning där hållbar miljö stod i fokus.
Här redogörs för besöken i den ordning vi gjorde dem:
• Hälsoträdgården Thrive, som ligger nordväst om London, arbetar med horticultural
and social therapy, dvs. man använder trädgården för rehabilitering av personer med
olika problem. Det kan handla om personer med utmattningsdepression, men också
om människor med olika typer av handikapp, såväl fysiska som mentala. Man har
utvecklat en särskild pedagogik och studier har gjorts som visar på positiva effekter av
rehabiliteringen. Thrive kan delvis jämföras med den rehabiliteringsträdgård som finns
vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp.
• Vid School of Medicine, University of Southampton finns Complementary Medicine
Research Unit där man forskat inom den integrativa medicinen sedan 10 år. Det är
George Lewith som är forskningsledare och som byggt upp enheten. Idag har man en
handfull doktorander som studerar olika komplementära metoder och
integrativmedicinska interventioner.
• Under lördagen gjordes en dagsutflykt till Dover och Pines Calyx Conference &
Events Centre. Detta visade sig vara en fantastiskt vacker plats och ett otroligt intressant projekt. Pines Calyx är utsett till Storbritanniens mest uthålliga (sustainable)
konferensanläggning. Den är byggd med lokala och i många fall återbrukade material
och använder minimalt med energi för uppvärmningen. Varje detalj är genomtänkt. En
integrativ hälsomottagning planeras och hela byn St. Margaret håller på att ställas om
ekologiskt.
• Ett besök gjordes på en akutavdelning för kvinnor med psykiska problem, Ruskin
Ward, där man i projektform prövar integrativ medicin. Avdelningen finns inom det
psykiatriska sjukhuset, Maudsley Mental Health Hospital i London. Den klinikchef vi
träffade berättade att man upplevde behandlingarna som gavs ha en klart positiv
lugnande inverkan på patienterna.
• I en söderförort till London, Beddington, har ett alternativt bostadsområde byggts där
målet har varit att använda så lite energi som möjligt för uppvärmning och där
avloppet tas om hand inom området. Solceller och mycket glas mot söder släpper in
värme och ljus. Det är ett intressant projekt värt ett besök.
• Vid University of Westminster finns School of Integrated Health där man forskar och
utbildar inom integrativ medicin. Man har så mycket som 800 studenter på sina olika
kurser. Vi träffade Julie Whitehouse, forskare inom örtmedicin, Damien Ridge,
forskare inom ”patient experience” och Brian Isbell, avdelningschef för Department of
Complementary Therapies, och besökte deras praktikmottagning där studenterna
utövar sina förvärvade kunskaper.
• Vi besökte en klinik där en stor mångfald alternativ- och komplementärmedicinska
utövare samsas, Hale Clinic. I 25 rum praktiserade 100 terapeuter med så mycket som
35 olika typer av terapier. Vi fick en pratstund med centrats grundare Theresa Hale
som bland annat ville betona terapeuternas roll som stöd och samtalspartners med
klienterna/kunderna i tider av förändring och omställning.
• Sista besöket blev ett antroposofiskt centrum som heter Blackthorn Medical Trust,
söder om London. Här finns en hälsomottagning med läkare och terapeuter som ger
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behandlingar inom rörelse-, musik- och bildterapi, samt massage. I anslutning till
mottagningen ligger en trädgård som används i rehabiliteringssyfte. Man bedriver en
social verksamhet där personer med olika handikapp inlemmas i verksamheten och
finner sammanhang, mening och växer som individer. Medarbetarna, som man kallar
dem, hjälper till i trädgårdsarbetet, bageriet, köket, snickeriet, butiken och serveringen.
Detta sociala engagemang inspirerade.
Ett program med länkar till de olika ställen vi besökte finns med som Bilaga 4 i rapporten.

Visioner och mål för hälsoparken
Ett mål under projekttiden har varit att formulera visioner och mål för hälsoparken. Nedan
redovisas dessa. Studieresan till England innebar att vi fick ett utifrånperspektiv på vår idé
och att vi nu satt ribban högre än vi tidigare gjorde. Vi vill att hälsoparken vid Fjärran Höjder
blir något nytt och unikt i Sverige.
Vision
Hälsoparken Fjärran Höjder i Gävle ska som Sveriges mest ekologiskt uthålliga och
integrativmedicinska hälsoanläggning utgöra en optimalt hälsofrämjande plats där integrativ
medicin och vård kombineras med nydanande tvärvetenskapliga studier och utvärderingar.
Hälsoparken Fjärran Höjder ska genom sin unika miljö vara ett föregångsexempel på hur
olika resurser inom hälsoområdet på bästa sätt kan samverka i syfte att lyfta folkhälsan och
därmed kunna tjäna som modell för liknande anläggningar i regionen och landet.

Uppdrag och mål
Hälsoparken Fjärran Höjders uppdrag och mål är att – med besökaren/vårdtagaren i centrum,
• utgöra en miljö som skapats utifrån ett kretsloppstänkande i samklang med den
omgivande naturen, där ekologiskt uthålliga och återbrukade material används i en
byggnad som minimerar energiåtgång och där alternativa värmekällor nyttjas
•

tillsammans med det intilliggande Fjärran Höjderbadet utgöra en oas i staden, en miljö
som erbjuder bästa tänkbara förutsättningar för rekreation, återhämtning, rehabilitering,
kreativitet och social interaktion

•

bedriva en verksamhet som präglas av social humanism, vilket innebär att individen ska
bemötas och behandlas som en helhet, utifrån sina personliga förutsättningar och behov
och samtidigt ses som en del i en organisk gemenskap

•

vara arbetsplats för en mångfald terapeuter/vårdgivare som i samverkan strävar efter det
gemensamma målet att erbjuda bästa tänkbara stöd, kunskap och vård för att besökaren/
vårdtagaren ska kunna behålla alternativt återfå sin hälsa

•

prioritera en verksamhet som är inriktad på förebyggande och hälsobringande effekter och
därmed fungera som en resurs och ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården

•

ha en inriktning mot subjektivt upplevd ohälsa och därmed ta besökarens/vårdtagarens
perspektiv och upplevelser på allvar och ha dessa som utgångspunkt i vård och forskning
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•

utgöra en forskningsarena för forskare och studenter vid Högskolan i Gävle genom att
verksamheten och de olika hälsointerventioner som görs utvärderas genom mångdisciplinär och tvärvetenskaplig forskning

•

vara praktikplats för studenter på olika utbildningsprogram vid Högskolan i Gävle, t.ex.
Hälsopedagogiska programmet, Sjuksköterskeprogrammet, Människa-Natur-Religionsprogrammet och Trädgårdsmästarprogrammet

•

vara ett kunskapscentrum för området integrativ medicin och samordna samverkan mellan
hälsoaktörer som vill bidra till att utveckla den integrativa medicinen i Gävleregionen

•

erbjuda kurser, seminarier, föredrag och workshops i en mängd olika ämnen som rör
främjandet av hälsan

•

vara ett resurscentrum för personlig utveckling, mänskligt växande och bidra med
existentiell vägledning för nyorientering i livet i stort och i arbetslivet i synnerhet

•

vara en kreativ och stödjande mötesplats för grupper i samhället som har en tendens att
osynliggöras och som har en eftersatt hälsa

•

genom näringslivsverksamhet skapa en ekonomi som möjliggör egen utvecklingskraft i
vilken både resultatorientering och mänsklighet finns med

•

aktivt delta i ett regionalt, nationellt och internationellt samarbete i det hälsofrämjande
arbetet, såväl som i forskning, utbildning och näringslivsverksamhet

Hälsoparkens utformning
Den integrativa hälsomottagningen är tänkt att ligga på den öppna platsen mellan tallskogen
vid Fjärran Höjder och utomhusbadet. Platsen har tidigare använts för tennisbanor och
boulebanor men står idag obrukad. På en detaljplan från 2004 är området markerat för
trädgård/odling. En skiss ur detaljplanen över Fjärran Höjderområdet finns bifogad som
Bilaga 5.
Övergripande beskrivning av trädgård och rum
En öppen, social del av verksamheten sträcker sig ner mot badet, medan en annan mer
restorativ, tillbakadragen del av verksamheten söker sig upp mot skogen. En mötesträdgård
anläggs i anslutning till det publika badet medan en restorativ, undangömd trädgård finns i ett
kringgärdat område högre upp mot skogen. Ett problem i dagens samhälle är isolering och
ofrivillig ensamhet och då behöver man meningsfulla sammanhang att ingå i och platser att
växa på. Detta kan ske i den sociala mötesträdgården. Ett annat problem är att människor är
överlastade och då behöver man avskildhet. Genom detta upplägg finns möjlighet att
tillfredställa båda behov. Trädgårdsmästare Ingela Edkvist och Annika Thyrestam redogör i
Bilaga 6 för forskning inom området trädgårdsterapi och hur de själva ser att utformningen av
trädgårdarna kan göras för att stödja sådan terapi och andra verksamheter vid Hälsoparken
Fjärran Höjder.
I den nedre delen om området finns gemensamhetslokalerna, så som mötesträdgård med
utomhusservering, restaurang/ kafé, bageri, hantverksaktiviteter, växthus, vinterträdgård med
inomhusservering. Här äger social verksamhet rum (t.ex. Enheten för dagligverksamhet) och
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olika kursverksamheter. Människor möts och lär av varandra. Här finns den större samlings/föreläsningssalen där föreläsningar, kurser, hälsofrämjande aktiviteter i grupp kan äga rum.
Lokalen kan också användas för konferenser.
Bortanför/i anslutning till den stora samlingssalen finns receptionen och bortom receptionen
behandlingsrummen. Längst bort finns utrymme för kontemplation. De på ett pärlband
liggande behandlingsrummen omgärdar den restorativa trädgården, som på det sättet inte blir
lika tillgänglig för allmänheten. Det finns en höjdnivå på ca tre meter mellan delen som ligger
närmast badet och delen upp mot skogen. Den sociala delen mot badet ligger i marknivå – den
är öppen och tillgänglig. Den bortre delen av området ligger delvis nedgrävd i marken, som
anläggningen Pines Calyx. Den större samlingssalen, där aktiviteter kan vara både öppna
(föreläsningar) och slutna (meditation) kan i sin östra del ligga i marknivå och ha fönster ut
mot det sociala området vid badet och i sin västra del ligga delvis nedgrävd och undanskymd.
Behandlingsrummen, där aktiviteterna är slutna, kan ligga mer undangömda och delvis
nedgrävda i backen med fönster ut mot den restorativa trädgården. Behandlingsrummen
omfamnar den ”hemliga”, restorativa trädgården upp mot skogen, som därmed inte är lika
uppenbar och tillgänglig som resten av anläggningen. Vattenreningsanläggningen rör sig från
den övre delen av området till den lägre.
Mottagningens utformning och material
Mottagningen byggs utifrån ett kretsloppstänkande, med ekologiskt uthålliga/hållbara material
och alternativa värmekällor (jord-/bergvärme, solpaneler/celler, vindsnurra mm.) används för
att minimera energiåtgång och miljöpåverkan. Ett avloppssystem anläggs som rinner från den
övre delen av trädgården till den nedre. I vinterträdgården finns en ”levande vägg” som tar hand
om begagnat vatten. Arkitekturen är organisk, ”varm” och ”omhändertagande”. Vissa delar av
byggnaden utformas på ett öppet sätt, som ger förutsättningar för möten mellan människor.
Andra delar, som behandlingsrummen och kanske den större samlingssalen, är mer slutna och
”trygga” så att människor som söker sig dit lätt kan koppla av och finna vila. Där det är
möjligt används golvvärme. Anläggningens olika delar binds samman av glasade gångar.
Konferens och gästhem
I ett gästhem i anslutning till den sociala delen av anläggningen finns tio övernattningsrum
(dubbelrum, alltså kan 20 gäster bebo gästhemmet samtidigt). Tänkta gäster här är personer
som kommer till Hälsoparken Fjärran Höjder för att utnyttja den unika miljön för konferens.
Retreathelger/-veckor kan erbjudas (jfr http://www.bergetrehab.se/). Det kan också vara ett
övernattningsalternativ för inbjudna forskare som kommer till Högskolan i Gävle. Högskolan
har en tydlig profil mot hållbar miljö och varför då inte bo på och hålla konferenser på en anläggning som byggts just med tanke på detta. Det kan slutligen även vara personer som vill
tillbringa en helg i Gävle och gå på spa på Fjärran Höjder. Detta gästhem ligger som en
övervåning i växthuset och är sammanbyggt med badet genom en glasad gång så att övernattningsgästerna kan ta sig till bassängerna och relaxavdelningen direkt från rummen. I varje
rum finns toa/bad/dusch. Varje rum är ca 20 kvm, totalt alltså ca 200 kvm.
Växthus
Ett växthus för odling och med möjligheter till grön rehabilitering året runt (som på t.ex. Haga
Hälsoträdgård) sträcker sig mellan badhuset och hälsomottagningen. Gästrummens dörrar
vetter ut i växthuset. 200 kvm.
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Förrådsutrymme
Ett förrådsutrymme för trädgårdsredskap finns någonstans i trädgården, kanske i anslutning
till växthuset. 20 kvm.
Vinterträdgård
Anläggningen rymmer en vinterträdgård där någon del är mer avskild och lugn med enstaka
platser utplacerade. Den större delen av trädgården är gjord för samvaro och måltid. Ett 50-tal
personer kan sitta utspridda vid olika bord i grönskan. I detta rum finns den ”levande
väggen”. 200 kvm.
Kök, servering och butik
I anslutning till vinterträdgården finns ett kök och en servering med ekologisk mat och dryck,
som sommartid även har en utomhusservering i trädgården. I köket arbetar kockar och bagare
tillsammans med de ”medarbetare” som finns där under dagtid. Kvällstid kan man ha kurser
för allmänheten i olika typer av matlagning och bakning. I anslutning till köket och
serveringen finns också en butik där ekologiska och fair trade-produkter säljs. Råvaror och
förädlade produkter från odlingarna, hantverk mm. från hälsomottagningen säljs också här.
Kökets yta: 50 kvm.
Entré, reception och bibliotek
Fortsätter man i riktning mot skogen, kommer man till hälsoparkens entré och reception, som
alltså kan nås antingen genom badet och vidare genom växthuset/gästhemmet och vinterträdgården, eller direkt genom en entré utifrån. I receptionen tar en person emot besökarna, svarar
i telefon, sköter bokningar, administration etc. I receptionen finns också plats för en
koordinatör med dubbelkompetens (med medicinsk och alternativ/komplementär utbildning,
t.ex. en sköterska med kunskaper inom akupunktur, shiatsu eller annat) som finns till för att
vägleda besökande/ klienter. Ibland vet besökarna själva vilken terapeut de vill konsultera.
Här finns också plats för annan personal så som trädgårdsmästare, städpersonal, medarbetare,
volontärer och forskare från Högskolan. I entrén finns utrymme för ett mindre bibliotek där
besökare själva kan söka information i litteratur (och på nätet?). Några toaletter finns i entrén.
Totalt 50 kvm.
Större samlingslokal
Huset rymmer en större samlingslokal där upp till två hundra människor kan sitta och lyssna
på föreläsningar. Man kan också rensa golvet (ett varmt trägolv) och då kan ett 50-tal
människor samtidigt utöva tai chi, qi gong, eurytmi, meditation etc. Stora vackra fönster
bjuder in trädgården utanför. Det är högt i tak vilket erbjuder en stämning av andakt – rummet
har en sakral dimension utan att vara knutet till någon konfession. Rummet används också för
föredrag, föreläsningar och konferenser. Det runda rummet har eventuellt ett domformat tak,
som de vackra rummen vid Pines Calyx. Akustiken blir fantastisk. 200 kvm.
Öppenvårdsmottagning
I ett rum någonstans i anslutning till receptionen tar vårdteamet emot vårdtagarna. Här har
läkare, sköterska, psykolog/psykoterapeut och hälsopedagog sina arbetsplatser, men rummet
är stort nog att fungera som mötesrum för hela behandlingsteamet (se nedan). 30 kvm.
Behandlingsrum
Bortom receptionen och öppenvårdsmottagningen hittar man tio behandlingsrum. Denna del
av anläggningen sträcker sig upp mot skogen och är mer isolerad från den sociala verksam-
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heten nere vid badområdet. Ett par tre olika praktiker delar på ett rum och turas om att vara
där och ge behandlingar. 20 kvm/per rum. Totalt 200 kvm.
Väntrum/rum för kontemplation
Längst bort i raden av behandlingsrummen finns också ett utrymme med utblick mot den
restorativa trädgården som kan användas som väntrum. Här kan man sitta ner och
kontemplera inför och efter behandlingarna. 30 kvm..
Yttre trädgård
Resterande yta, som inte är bebyggd eller hör till den restorativa trädgården, utgör den yttre
trädgården och används för trädgård och odlingar.
Expansionsområde
Det finns fortfarande öppen yta kvar på vilket ytterligare utvecklingsprojekt inom hälsoparken
kan etablera sig.
Total byggyta ca 1000 kvm.

Ritningar
En preliminär skiss över anläggningens utformning och placering har gjorts av arkitekt Tony
Björklund, som ingår i Arbetsgruppen. Denna finns som Bilaga 7. I fortsättningen av projektet
kommer en färdig ritning över områdets byggnader att utarbetas.
Ritningar över hälsoparkens trädgårdar kommer under projektets fortsättning att göras av
Ingela Edkvist (Trädgårdsmästare med dubbelkompetens som kulturantropolog. Ingela är
också medlem i Arbetsgruppen) och Annika Thyrestam (Trädgårdsmästare med dubbelkompetens som sjukgymnast). Båda är utbildade på Högskolan i Gävles Trädgårdsmästarprogram med inriktning mot hälsa och design, och båda är verksamma i Gävle. De har
skisserat en försökshälsoträdgård avsedd att användas i ett pilotprojekt i väntan på att
Hälsoparken kommer till stånd. Se Bilaga 8.

Hälsoparkens verksamhet
En mångfald verksamheter är tänkta att finnas vid hälsoparken. Som visionen och målbeskrivningen säger ska verksamheten i första hand fokusera på förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter. Men här kan också finnas verksamheter som syftar till rehabilitering,
socialt arbete eller näringslivsverksamhet.
Behandlingsteam och mångfald terapeuter
Läkare, sjuksköterska, psykolog/psykoterapeut och hälsopedagog utgör behandlingsteam,
tillsammans med en kärngrupp av alternativ-/komplementärmedicinare, vilka även har
medicinsk utbildning. Teamet beslutar, i samråd med patienten, om den individuella
hälsofrämjande behandlingsplanens utformning. Planen kan innehålla behandlingar som
teamet behärskar men även sådana som en mångfald olika komplementära och alternativa
terapeuter behärskar, vilka finns i huset och kan konsulteras på patientens begäran eller
behandlingsteamets inrådan.
Medarbetare. Personer med potential, långtidsarbetslösa och/eller -sjukskrivna
I den sociala verksamheten vid mottagningen kommer många olika möjligheter till aktiviteter
att finnas: trädgårdsarbete, bakning, tillagning och servering av mat, försäljning av mat och
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produkter, iordningsställande och städning av gästhemmets rum. Här kan också finnas
möjlighet att lära sig olika hantverk. Alster härifrån kan säljas i butiken. Samma tänk som
används vid Blackthorn, dvs från jord till bord, kan praktiseras. Medarbetare som nyligen
börjat arbeta på Fjärran Höjder startar i trädgården där man inte är lika påpassad av
allmänheten utan kan vara mer osynlig. Medarbetarna växer sedan med uppgiften, stärker
självtilliten och kan efterhand hjälpa till med att bereda trädgårdsprodukterna inomhus i
samverkan med andra och slutligen möta en publik i serveringen och butiken.
”Många sjukskrivna hamnar utanför systemet. Efter ett halvår, eller ibland efter bara några
veckor, har verksamheten anpassat sig till deras frånvaro och de glöms bort. Samtidigt har de
ofta en otrolig kompetens som inte kommer till nytta”, säger Ulla Gahm, psykolog vid Polishögskolan i Stockholm och projektledare för Omstart, ett projekt som genomförts på fyra av
landets 21 polismyndigheter. Se http://www.satsafriskt.nu/ Ett sätt att få långtidssjukskrivna
människor tillbaka till hälsa och arbete kunde vara att låta dem få en nystart på Fjärran Höjder
där de kan känna att de gör nytta och meningsfulla sysslor. Där kan de också få hjälp att
komma fram till vad det är de vill göra med sina liv.
Volontärer
Hälsoparken ska lämna dörren öppen för att personer som vill engagera sig frivilligt i verksamheten ska kunna göra det. Det finns alltid personer som känner sig samstämmiga till en
viss idé eller verksamhet och som känner att de vill bidra på något sätt. Det kan handla om
pensionärer som fått tid över efter avslutat arbetsliv och som vill ingå i ett socialt sammanhang. Som kompensation för sina insatser kan dessa personer t.ex. få gratis måltider och entré
till olika program. Det kommer att finnas en mängd olika arbetsuppgifter som kan läggas ut
på sådana volontärer. De kan t.ex. fungera som mentorer för de medarbetare som knyts till
hälsoparken.
Integrativ hälsomottagning
Hälsoparken ska fungera som en källa till förbättrad hälsa dit personer kan vända sig som vill
förebygga ohälsa och främja sin hälsa. På den integrativa hälsomottagningen kommer en
mångfald terapier att finnas som syftar till att stödja besökarens sökande och strävan att
behålla eller återupprätta hälsa. Besökare kan komma till hälsoparken på eget initiativ eller
remitteras dit från primärvården, privata vårdgivare och företagshälsovård, i fall där man
saknar resurser, kompetenser, terapiformer – t.ex. trädgårdsrehabilitering, bild-, rörelse- och
musikterapi.
Företagshälsovård
Den integrativa hälsomottagningen kan fungera som företagshälsovård för anställda på olika
företag. En årlig hälsokontroll kommer initialt att erbjudas anställda inom kommun och landsting för att tidigt upptäcka symtom på utmattningsdepression och föreslå åtgärdsplan. Denna
hälsokontroll kommer sedan att erbjudas andra organisationer och myndigheter. En annan
verksamhet kan vara att låta anställda på företags bekostnad komma på hälsofrämjande
behandlingar och aktiviteter (se vidare under Grönt Kort). På Hale Clinic i London intog
personal från olika företag behandlingsrummen på kvällstid mellan 20.30-23.00. Theresa Hale
talade om att anställda på företag i dagens oroliga ekonomiska tider behöver stöd till att tänka
nytt/omställning – ”vad vill jag göra med mitt liv”, ”vilken ny inriktning vill jag ha i livet”.
Dessa existentiella frågor kan terapeuter fånga upp och hjälpa de sökande att bearbeta.

9

Förstudierapport Hälsoparken Fjärran Höjder

Uppsökande verksamhet
Vanligtvis kommer besökarna till Fjärran Höjder, men i vissa fall kan man också tänka sig att
terapeuter och hälsopedagoger gör hembesök. Det kan t.ex. handla om personer med sömnproblem där det är värdefullt att titta på hemmiljön, vanor etc. Det kan också handla om besök
på arbetsplatser för att undersöka arbetsmiljön och -organisationen för att se hur man kan
förändra arbetssituationen för vårdtagaren/den anställde. Man har inom sjukvården börjat
prata om att öka hemsjukvården som ett sätt att spara resurser och få effektivare rehabilitering. Vi vill att människor ska få hjälp att bemästra sin livssituation innan de blir sjuka.
Kulturens betydelse för hälsan
Det har i forskning visats att konstformer såsom bild, musik, dans och drama är betydelsefulla
för hälsan. Det finns flera olika terapiformer där dessa används och som kan komma att
erbjudas vid den integrativa hälsomottagningen. Förutom att erbjuda individuella behandlingar kan den större samlingssalen fungera som kurslokal, workshop och konsertsal. Här kan
ett samarbete med t.ex. Kulturhus Lätting och Musik Gävleborg utvecklas. På forskningsnivå
kan samverkan mellan forskare inom t.ex. bild- och dramapedagogik vid Högskolans
avdelning för kulturvetenskap inledas med forskare vid Göteborgs universitet där området
kultur och hälsa är ett prioriterat forskningsområde.
Fjärran Höjderbadet
Att anlägga en hälsopark och en hälsomottagning med inriktning mot promotivt hälsoarbete i
anslutning till det redan befintliga badhuset vid Fjärran Höjder skulle innebära att Fjärran
Höjderområdet ännu tydligare skulle blir en oas för befolkningen i Gävle med omnejd. Det
utbud av friskvårdsaktiviteter som redan finns där skulle kompletteras av ytterligare alternativ
och kunna locka till sig också mer långväga besökare för vilka övernattningar i den unika
miljön kan erbjudas.
Hälsans stig och samverkan med Hedvigs trädgård och Valls Hage
Vi föreslår att Hälsans stig dras om så att den binder ihop Hälsoparken med Hedvigs trädgård,
Boulognerskogen och Valls Hage. De medarbetare som deltar i arbetet vid hälsoparken
(markberedning, sådd, rensning, skörd, tillagning, bakning, servering och försäljning i kafé)
kan också få uppgifter vid Hedvigs Trädgård och Valls Hage. Odlingsmöjligheterna kan av
utrymmesskäl bli begränsade vid Fjärran Höjder och då kunde man få leveranser av färska
grönsaker från Hedvigs Trädgård.

Hälsoparkens organisation
Arbetsgruppen har diskuterat sig fram till att hälsoparken kan organiseras på olika sätt på
olika nivåer. En nivå handlar om representation och relationer utåt där en stiftelseform kunde
vara relevant. En annan handlar om det interna arbetet. Här finns förslag om att verksamheten
drivs i form av ett kooperativ.
Stiftelse
Arbetsgruppen tror att stiftelseformen kan vara lämplig för hälsoparken. I ett inledningsskede
kommer stiftelsen huvudsakligen att fungera som en insamlingsstiftelse för att göra det
möjligt att ta emot donationer och sponsring. Några stiftare med inriktningar som kan stödja
hälsoparkens idé ska utses och en styrelse som med kraft kan tillvarata hälsoparkens intressen
tillsättas.
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Kooperativ
Det finns tankar om att verksamheten kan drivas i form av ett kooperativ. Det kooperativa
företaget bygger på öppenhet, demokrati och aktivt deltagande från medlemmarna, eller
ägarna. Både inflytande och ansvar fördelas lika mellan kooperativets medlemmar, och alla
medlemmar har lika rösträtt. Om företaget går med vinst fördelas den utifrån de regler man
fastställt i stadgarna, till exempel antal arbetade timmar i ett arbetskooperativ eller värdet av
gjorda inköp i ett konsumentkooperativ. Se hemsidan för Coompanion, ”Det är smart att driva
företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar: resultatorientering och mänsklighet”:
http://www.coompanion.se
Hälsofrämjande försäkring
En ny typ av försäkring skulle kunna erbjudas dem som använder Fjärran Höjders integrativa
hälsomottagning som sin vårdcentral och regelbundet går dit för behandlingar och friskvård.
Den som investerar i sin hälsa genom att köpa friskvårdsbehandlingar/-aktiviteter vid Fjärran
Höjder kan få sin försäkringspremie sänkt. Genom att t.ex. köpa ett Grönt kort (se nedan) eller
ett klippkort till badet, anlita hälsopedagog för rådgivning när det gäller kost och livsstil,
konsultera någon av terapeuterna på mottagningen för stresshantering, gå på qigongkurs eller
ledd stavgång, samlar man poäng som ger avdrag på premien. Ett sätt att få sin premie sänkt
är att gå på den årliga hälsokontroll som hälsoparken kommer att erbjuda. Ett annat sätt att
samla poäng kan vara att bli medlem i kooperativet och arbeta som volontär.
Grönt Kort
På Kosters Trädgårdar utanför Strömstad (http://www.kosterstradgardar.se/index.html)
använder man ett Grönt Kort som företagare kan ge sina anställda för att de i förebyggande
syfte ska ta hand om sin hälsa och motverka sjukskrivningar. Det är ett klippkort där det kan
ingå trädgårdsarbete, naturupplevelser i grupp eller ensam, matlagning-hälsa, avslappning,
meditation, yoga, chigong mm. Målet är att få självinsikt i hur man kan må bättre i vardagen –
varje dag! Detta skulle också vara möjligt att erbjuda företagare och anställda i
Gävleregionen.

Högskolan i Gävles roll
Två av Högskolan i Gävles stora och prioriterade profilområden är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsplatser. Hälsoparkens utformning och verksamhet omfattar båda dessa
områden. Man kan säga att hälsoparken sammanfattar dem på ett helhetligt sätt.
Forskning
Högskolans roll i förhållande till Hälsoparken Fjärran Höjder kommer att vara att dokumentera verksamheten och i mångdisciplinära och tvärvetenskapligt studier utvärdera de olika
interventioner som görs. Forskningsstudier kan designas och planeras av forskare och
studenter vid Tvärvetenskapligt forum för hälsostudier, Högskolan i Gävle i samverkan med
forskare vid andra lärosäten. Här är tanken att olika typer av kunskap ska få komplettera
varandra – kvalitativa och kvantitativa metoder ska inte uppfattas som ömsesidigt uteslutande
varandra utan som olika vägar att nå kunskap som ger svar på olika frågor. Det finns en
ambition att samla Sveriges främsta forskningskompetenser inom områden som i sin
forskning utmärks av en helhetssyn på människan. Hälsoparken skulle då, som modell för en
optimalt hälsofrämjande miljö, kunna utgöra ett laboratorium för sådana studier.
Utbildning
Den större samlingssalen kommer att kunna användas för föreläsningsserier där lärare och
forskare från Högskolan föreläser över olika ämnen och teman kring hälsa. På vissa av
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Högskolans kurser kan undervisningen förläggas till Fjärran Höjder då miljön där ger en extra
dimension till kursens innehåll.
Studenter som resurser
På Högskolan finns en mängd utbildningsprogram där studenterna kan bidra med sina kompetenser genom att i sina examensarbeten ta sig an uppgifter som kommer hälsomottagningen
till gagn. T.ex. kan studenter på Trädgårdsmästarprogrammet hjälpa till att formge delar av
trädgårdarna. Studenter kan göra årliga inspirerande installationer i trädgården. Studenterna
på programmet Design och Träteknik kan på liknande sätt få i uppgift att utforma och
tillverka detaljer i mottagningen och även de producera årliga installationer på mottagningen.

Hälsoparkens ekonomi
Ekonomin för hälsoparken kan indelas i två delar, dels finansieringen av bygganden/ anläggningen som verksamheten ska inrymmas i, dels driften av verksamheten.
Etablering
Arbetsgruppen föreslår att kostnadsberäkningar för etableringen av hälsoparkens lokaler görs
av byggmästare Hans Bulthuis och arkitekt Jenny Andersson, båda med inriktning mot
ekologiskt byggande. De kommer till Arbetsgruppens möte den 1 april för att diskutera
uppläggningen av arbetet. Medel kommer att sökas för att ersätta deras arbete. Medel kommer
även att sökas för att Arbetsgruppens arkitekt Tony Björklund ska kunna arbeta vidare med
den skiss som redan gjorts och att i samverkan med de två ovan nämna färdigställa en
definitiv ritning över området. Därutöver söks medel för Ingela Edkvists och Annika
Thyrestams ritningar till hälsoparkens trädgårdar. Övriga funktioner/kompetenser som behövs
för projekteringen av hälsoparken specificeras i rapportens avslutning.
När det gäller etableringen av själva hälsomottagningen och de andra byggnaderna som hör
till hälsoparken så krävs a) en donation från en stiftelse eller liknande, b) decennielånga
kontrakt med hyresgäster som ska driva verksamheten vid hälsoparken (byggföretag lär i så
fall kunna ta på sig byggandet av anläggningen) eller c) delfinansiering från Kommun, Landsting, Region Gävleborg, Länsstyrelsen etc. som möjliggör ansökningar om strukturella medel
från EU. Alternativ a) kommer att prövas genom en ansökan till Osherstiftelsen. Alternativ b)
är knappast realistiskt i en sådan här innovativ och tidigare inte prövad verksamhet. Förutsättningarna för alternativ c) beror på de olika aktörernas inställning till projektet.
Drift
Den allmänläkare som ingår i Arbetsgruppen, Jeff Elliott, har redan idag ett avtal med
Landstinget Gävleborg där hans multiprofessionella team (läkare, psykolog och fys-coach) tar
emot patienter som varit sjukskrivna länge, ofta med utmattningsdepressioner och andra
stressrelaterade symtom. Ett nytt avtal föreslås istället ha inriktningen mot hälsopromotion
och förebyggande av ohälsa. Ett förslag är att som pilotprojekt erbjuda personal vid
Landstinget och Kommunen att gå på en årlig hälsokontroll enligt den modell som det
multiprofessionella teamet arbetar med, kallad SMART: en form av screening för att tidigt
upptäcka tecken på utmattning och depression och kunna sätta in preventiv vård för att
förebygga stressrelaterad ohälsa. I de fall personer bedöms ha behov av någon form av
rehabilitering, kan den integrativa medicinen aktiveras och teamet kan remittera patienter till
någon form av alternativ/komplementär behandling. Efter projekttiden och när anläggningen
står klar föreslås denna förebyggande och hälsopromotiva hälsokontroll erbjudas även andra
företag och organisationer, samt allmänheten. De som genomgår den årliga hälsokontrollen
skulle då kunna få en sänkt premie på den hälsopromotiva försäkringen. Projektmedel
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kommer att sökas för att pröva denna verksamhet och för att utröna nyttan och potentialen
med den föreslagna hälsomottagningens verksamhet.
Verksamheten skulle under projekttiden bedrivas delvis i de lokaler som teamet idag använder
och delvis i en förrådsbyggnad som ligger inom badets område. I anslutning till denna
förrådsbyggnad föreslås försökshälsoträdgården anläggas. Vi ser det som en poäng i sig att
samla den integrativa hälsoverksamheten till Fjärran Höjderområdet eftersom den framtida
anläggningen är tänkt att ligga där. Medel kommer att sökas för de kostnader denna mindre
ombyggnad eller uppfräschning skulle innebära.
Delbetänkandet ”Vårdval i Sverige” (SOU 2008:37) innebär en större möjlighet för vårdgivare att etablera sig och för patienten att välja vårdgivare. Genom rätten till vårdval där
ersättningen följer patienternas val förtydligas och förstärkts patienternas valmöjligheter. Om
förslaget genomförs skulle hälsomottagningen vid Fjärran Höjder kunna bli ett vårdvalsalternativ för personer i Gävletrakten som vill satsa på att stärka sin hälsa och förebygga
ohälsa.
Det finns redan en mångfald komplementär-/alternativmedicinare etablerade i Gävle. Ett stort
antal har hört av sig till projektledaren då man hört talas om projektet och velat bli en del av
projektet. Det 10-tal behandlingsrum som är tänkta att finnas i hälsoparken blir troligen inte
svåra att hyra ut. Även ett antal medicinskt utbildad personal så som läkare och sköterskor har
uttryckt en önskan om att få arbeta i den tänkta hälsoparken.
En mängd olika aktiviteter kommer att äga rum vid hälsoparken som bidrar till att göra
ekonomin bärkraftig: konferensverksamhet, övernattningar i gästhemmet, restaurang och
kafé, kurser, workshops och seminarier, Grönt kort, samt försäljning av produkter i
hälsoparkens butik.
Spridningseffekter till näringslivet
Arbetsgruppen kommer att bjuda in lokala innovativa företag att tillsammans med högskolans
forskare och studenter på avdelningen för byggd miljö utveckla nya produkter som kan
användas till byggnationen av hälsoparkens lokaler utifrån återvunna material. Här finns en
utvecklings- och tillväxtpotential. Ett annat område där projektet vill uppmuntra till forskning
är utvecklingen av ekologisk teknik i syfte att minimera energiåtgång vid uppvärmning av
anläggningen.

Hälsoparkens relation till Landstinget
Som nämndes inledningsvis kom Arbetsgruppen för en integrativ hälsomottagning till genom
ett möte med såväl kommunledning som landstingsledning. En person från Landstingets
projektkontor har funnits med som representant från Landstinget sedan Arbetsgruppen
bildades för 1½ år sedan. Denna person har vid olika tidpunkter fört en dialog med
medicinska rådet i frågor som kommit upp. Landstingsledningen beviljade en person att delta
i studieresan till England på Landstingets bekostnad, vilket visar på en god vilja. En
landstingspolitiker har också funnits med i Arbetsgruppen under hela tiden.
Som tidigare redogjorts för ska Hälsoparken Fjärran Höjder fokusera på förebyggande och
hälsofrämjande insatser. Inom primärvården är det den biten som hälsoparken ska satsa på, så
att man inte konkurrerar med sjukhus eller hälsocentraler utan istället avlastar, kompletterar
och erbjuder en resurs som det råder brist på inom Landstinget. Av historiska och ekonomiska
skäl har man hittills inte satsat så mycket resurser på den hälsopromotiva och förebyggande
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vården inom den ordinarie hälso- och sjukvården. När det gäller vårdpersonal inom
Landstinget så finns det på sjukhuset i Gävle en friskvårdsanläggning där man bland annat
kan styrketräna, cykla och få massage. Personal skulle kunna få kompletterande friskvård vid
Fjärran Höjder i form av simning, tillgång till hälsoträdgården och mångfalden komplementära och alternativa terapier.
Det finns ett projekt inom primärvården, som leds av Arja Philipsson, som vi ser på ett bra
sätt skulle kunna knytas till Fjärran Höjder. Det handlar om att förbättra hälsan hos personer
med diagnosen psykos. Vid Psykosenheten arbetar man med motiverande samtal för att få
personerna att sluta röka, få en bättre kostföring, minska läkemedelskonsumtionen mm.
Denna grupp människor skulle på ett utmärkt sätt kunna inlemmas i arbetet vid en hälsoträdgård vid Fjärran Höjder. Vi såg goda exempel på just sådan social verksamhet under resan till
England på de två hälsoträdgårdarna Thrive och Blackthorn.
Till ett av vårens arbetsmöten har Landstingets avdelning som arbetar med folkhälsofrågor,
Samhällsmedicin, bjudits in för diskussioner kring projektet och möjligheter till samsyn och
samverkan. Ledningen från Västbergs folkhögskola kommer till samma möte. Där har man
bland annat kurser för vårdpersonal om en helhetsinriktad människosyn. Vårdpersonal inom
Landstinget har medverkat vid Arbetsgruppens olika möten under den tid som gått och
bidragit till diskussionerna på värdefulla sätt.
Goda exempel finns när det gäller samverkan mellan hälsoträdgårdar, kommuner och landsting. Region Skåne har nu bestämt sig för att satsa på forskning och rehabilitering i hälsoträdgårdarna vid Alnarp. Västra Götalandsregionen samverkar nu med Göteborgs universitet
genom forskning och rehabilitering i hälsoträdgårdar i anslutning till Botaniska trädgårdarna i
Göteborg. Man har rent ekonomiskt sett att det finns stora pengar att spara på att investera i
friskvård. Gävle Kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg och Högskolan i Gävle
skulle kunna bli det tredje exemplet på sådan samverkan.

Inspirationskällor för Hälsoparken Fjärran Höjder
Arbetsgruppen har hämtat inspiration från flera olika platser i Sverige och utomlands och
konstellationen av delar som bygger upp idén om hälsoparken vid Fjärran Höjder gör den till
något helt unikt.
Främsta inspirationskälla för hälsoparken är konferensanläggningen Pines Calyx utanför
Dover i södra England, vilken besöktes under studieresan i oktober 2008. Här fanns ett helhetstänkande när det gäller både den yttre och den inre miljön. Byggnaderna gjorde genom sin
organiska utformning att man omedelbart kände sig bekväm. Där fanns en rofylld atmosfär.
De mot söder vända fönstren släppte in den vackra parken utanför. Valet av material i byggnaderna var så långt som möjligt miljöanpassade och man använde en mängd återbrukade
material. Det var produkter som lokala företag hade varit med och utvecklat. Detta projekt
hade inverkat på den lokala bypolitiken så att man nu håller på att ställa om hela byn till
ekologiskt och hållbart. Här fanns också ett socialt engagemang då man lät ungdomar från
London komma på rehabiliteringsvistelser för att komma bort från den stressiga miljön i
storstaden med bland annat droger och få hjälp att finna lugn, utveckla den sociala interaktionen och finna andra värden i livet i en hälsofrämjande miljö. När den planerade
integrativa hälsomottagningen står klar har man ett helhetskoncept som liknar det som vi
strävar efter med Hälsoparken Fjärran Höjder. Det som saknas i Pines Calyx är närhet av en
högskola med uppgift att bistå med vetenskapliga utvärderingar av verksamheten.
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Motvärk är en mottagning i centrala Stockholm som grundats av en läkare på Karolinska
Universitetssjukhuset, Joakim Werr, tillsammans med Axelsons Gymnastiska Institut. På
mottagningen arbetar läkare tillsammans med 6-7 olika typer av manuella terapeuter inom
alternativ-/komplementärmedicin. Utöver läkarträff och behandlingar ingår att patienterna
aktiveras fysiskt genom motionspass på Friskis & Svettis. Studier görs av de de olika
patientgrupper som genomgår programmet. Det som saknas här är den restorativa,
hälsofrämjande miljön och Hälsoparken Fjärran Höjder skulle i första hand fokusera på
förebyggande och hälsofrämjande interventioner.
Centrum för integrativ medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, är en enhet som
finns på en akutavdelning. Här får människor i kris möjlighet att prova på taktil massage och
hypnos som ges av sjuksköterskor med kompletterande utbildningar. I ett litet behandlingsrum kan personer inför och efter akuta åtgärder få en stunds ro att komma tillbaka till sig
själva, uppleva och leva ut smärta och oro som situationen fört med sig och finna en väg att
gå vidare framåt.
Vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp utanför Lund finns en rehabiliteringsträdgård dit
personer med framför allt utmattningsdepressioner får vård. Här används trädgården som en
resurs för att få personer att återfinna sin egen rytm och hitta tillbaks till en livsvilja. Vid
Alnarp finns arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare, psykoterapeut och läkepedagog. Vid rehabiliteringsträdgården i Alnarp bedrivs en mängd professionella forskningsstudier.
En rehabiliteringsträdgård finns också i Stockholm, Haga Hälsoträdgård. Här bedriver man
dels arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med stressrelaterade utmattningssyndrom
och smärttillstånd, dels kognitiv grupprehabilitering. Man erbjuder även inspirationsdagar,
workshop, kurser och studiebesök som syftar till att ge kunskap om friskfaktorer och metoder
för en hälsofrämjande arbetsplats och vardag.
Vid Umeå universitet, inom Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, finns
avdelningen för Idrottsmedicin där en rehabiliteringsträdgård anlagts, Sinnenas rum. Att
arbeta och träna i trädgården - i gröna miljöer - erbjuder en allsidig träning. Förutom den
fysiska träningen, främst finmotorik och koordinationsförmåga, ger arbetet rikligt med
intellektuell träning och stimulans samt social träning.
Vid Haven Österlen utanför Simrishamn rehabiliteras personer i trädgårdsmiljöer. Utöver
arbetsåtergång och därmed ekonomiska vinster för både deltagare och samhälle, så har ett
rehabiliteringsprojekt där även medfört andra vinster så som: reducerad smärta, ökat psykiskt
och fysiskt välbefinnande, minskad läkemedelskonsumtion och ökad social delaktighet.
Vid Kosters Trädgårdar har man strävat efter att hitta former för samarbete mellan läkare,
sjukgymnast, terapeuter, trädgårdsmästare m.fl. för att skapa en bra och varaktig rehabilitering
för människor med stressrelaterade sjukdomar; samordna befintliga resurser i regionen;
utveckla ett fungerande rehabiliteringsprogram, där den terapeutiska trädgården ingår som en
del; utveckla trädgårdsdesign som passar trädgårdsrehabilitering och; att bidra till att
deltagaren i ett tidigare skede får möjlighet till en rehabilitering, så att chansen till en lyckad
arbetslivsinriktad insats ökar.
Inom flera landsting (t.ex. Danderyds Sjukhus) och kommuner (t.ex. Stockholms Stad) i
landet har man tagit initiativ till att etablera hälsoträdgårdar för rehabilitering av personer med
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stressrelaterade sjukdomar såsom utmattningssyndrom, depressiva reaktioner, ångestreaktioner, smärtsyndrom, spänningstillstånd med ibland åtföljande sjukdomar i rörelseorganen.
Vid Thrive och Blackthorn Medical Trust, båda i England, arbetar man med trädgårdsrehabilitering som på ett tydligt sätt inkluderar en social dimension. Man pratar om social
inclusion, dvs. att få personer som kommit vid sidan av i samhället att integreras och få en
meningsfull tillvaro där de kan utvecklas och få ett hälsosammare liv. Personerna kan
involveras i aktiviteterna vid trädgårdarna.
Vid den antroposofiska anläggningen vid Järna arbetar man på liknande sätt. Vidarkliniken i
Järna är unik i Sverige och även internationellt. Här arbetar läkare och sköterskor tillsammans
med olika typer av terapeuter som är utbildade inom den antroposofiska traditionen. Här
betonar man miljön som avgörande för hälsoarbetet. Byggnader och trädgårdar är anpassade
för att skapa optimalt bra förutsättningar för hälsa. Sjukhuset liknar inget vanligt sjukhus utan
erbjuder en välkomnande, varm och stödjande miljö. På Vidarkliniken vårdas patienter med
cancer, utmattning, smärta och stress samt olika kroniska sjukdomar. Här är ett verkligt
exempel på integrativ medicin och vård anlagd utifrån den speciella utformning som antroposofins filosofi anger. Studier och utvärderingar av verksamheten görs.
När det gäller forskning inom integrativ medicin och vård finns sådan framför allt vid två
enheter inom Karolinska Institutet. Det är dels Enheten för studier av integrativ vård, vid
Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap & samhälle (NVS) Sektionen för Omvårdnad
och dels Oshercentrum för integrativ medicin. Oshercentrum har kommit till genom en
donation från Bernard Osher Foundation, som gav Karolinska Institutet 43 miljoner kronor
för att etablera ett centrum som bedriver forskning inom området. Ingen av dessa forskningsenheter har dock någon verksamhet knuten till sig där man på ett nära sätt kan studera och
utvärdera hälsointerventioner som görs.
Hälsoparken Fjärran Höjder avses bli en anläggning som utgör ett helhetskoncept med en
helhetssyn på människan med i första hand förebyggande och hälsopromotiv inriktning
uppförd i en miljö och i byggnader som är ekologiskt uthålliga. Anläggningen skulle bli unik i
sitt slag i Sverige. När det gäller den fysiska utformningen har Arbetsgruppen, som tidigare
framgått, inspirerats av besöket i Pines Calyx. Verksamheten kommer att präglas av ett
multiprofessionellt team av medicinskt utbildade personer som arbetar tillsammans med en
mångfald olika utövare. Anläggningen ska bli intimt knuten till forskning och utbildning vid
Högskolan i Gävle.

Hälsoparken som modell för regionen och landet
Om man läser på hemsidorna för olika myndigheter och organisationer som kan sägas ha ett
inflytande på hälsoområdet i Gävleborgs län så framgår det att miljö och hälsa är prioriterade
områden.
”Byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv, tillsammans med temat hållbar livsmiljö för
människan” Högskolan i Gävle
”God tillgänglighet, gott bemötande, helhet, hållbarhet och goda arbetsplatser”
Landstinget Gävleborg
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”Rekreation, kulturupplevelser och turism… den gröna vackra stadsmiljön… förena
framstegen med krav om en ekologiskt hållbar utveckling… kretsloppstänkandet”
Gävle Kommun
”Främja människors hälsa… värna den biologiska mångfalden och naturmiljön… bevara
ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga… trygga en god hushållning med naturresurserna” Länsstyrelsen Gävleborg
”Bidraga till att skapa en ekologisk hållbar utveckling i Gävleborgs län och genom detta
göra Gävleborg till ett mera attraktivt län att leva, bo och verka i. På ett tydligare sätt än
tidigare föra in miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet”
NEX -Nätverk för Ekologisk hållbarhet i Gävleborg
”Den regionala utvecklingspolitiken har en tydlig inriktning mot en hållbar utveckling.
Detta innebär en hållbar utveckling inom tre dimensioner; ekonomiskt, social och
miljömässig. Den långsiktiga hållbara utvecklingen skall genomsyra allt
utvecklingsarbete” Region Gävleborg
”Bygga samhället hållbart; Stimulera en god hälsa på lika villkor; Möta den
demografiska utmaningen; Främja en hållbar tillväxt”
Svensk strategi för hållbar utveckling
Utifrån denna samstämmiga önskan om att satsa på miljö och hälsa – borde man inte från
regionen kunna se Hälsoparken Fjärran Höjder som det goda exemplet och ge sitt stöd, om
inte ekonomiskt så åtminstone moraliskt? Tänk om Hälsoparken Fjärran Höjder kunde få en
liknande inverkan på Gävle Kommun och Gävleborg som projektet Pines Calyx fått i Dover –
att vilja ställa om till helt ekologiskt och uthålligt! Det finns I Sverige idag något som heter
ekokommuner:
Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Föreningen är en ideell
förening som bildades 1995. Då bestod föreningen av en handfull kommuner men sedan dess har föreningen växt och nu finns det 74 ekokommuner. Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman
och en politiker i ledande ställning vilket innebär att miljöfrågorna lyfts upp i kommunernas högsta
ledning.
För att åstadkomma en hållbar utveckling krävs att vi alla hjälps åt. Inom föreningen utbyter både
politiker och tjänstemän erfarenheter och lär av varandras goda exempel. Detta gör vi t ex genom vår
hemsida, möten och utbildningar. Genom våra gemensamma nyckeltal följer vi upp att utvecklingen i
medlemskommunerna går åt "rätt" håll, det vill säga mot en hållbar utveckling. (http://www.sekom.nu/)

Attitydundersökning om en integrativ hälsomottagning vid Fjärran
Höjder
Studien genomfördes som en del av förstudien för att få svar på frågor om hur valda delar av
befolkningen i Gävle ställer sig till förslaget om att etablera en integrativ hälsomottagning i
anslutning till det kommunala badet vid Fjärran Höjder. Några varianter på enkäter men med
huvudsakligen samma frågor utformades och delades ut till följande målgrupper: vårdtagare
och vårdgivare vid tre hälsocentraler i Gävletrakten, besökare på Fjärran Höjderbadet (varav
en majoritet besökte badet för gympa på Friskis och Svettis), kommun- och landstingspolitiker, samt personalen vid tre företag/myndigheter som finns i badets omedelbara närhet.
En utförlig sammanställning av enkäterna, där även de kommentarer till olika frågor som
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personer som fyllt i enkäten gett, återfinns i Bilaga 11 och en översiktlig sammanställning i
procentsiffror återfinns i Bilaga 10. Nedan följer en beskrivning av hur enkätundersökningen
genomförts och en sammanfattning av dess resultat.
Enkäternas utformning diskuterades på ett möte som Arbetsgruppen hade i november och
undersökningsledaren fick värdefulla synpunkter som arbetades in. Det föreslogs också att
någon kvantitativt orienterad forskare vid Högskolan skulle komma med synpunkter. Undersökningsledaren lät därför professorn i religionssociologi, Jörgen Straarup, komma med
synpunkter på textinnehåll och metod, vilket han också gjorde. Synpunkterna togs tillvara.
Enkäterna delades ut på några olika sätt. Vårdtagarna på hälsocentralerna, liksom besökarna
på Fjärran Höjderbadet fick enkäten tilldelad sig personligen. I det första fallet av två
studenter på Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle, som håller på att färdigställa en uppsats utifrån det insamlade materialet. Studenterna stod tillsammans en dag på var
och en av de tre hälsocentralerna. 78 (25+26+27 stycken) enkäter delades ut och de fick
tillbaka samtliga ifyllda (svarsfrekvens 100 %). I det andra fallet fick personerna enkäten av
undersökningsledaren. I de allra flesta fall fylldes enkäterna i på plats – i den mån de fylldes i
alls – och lämnades tillbaka. I några fall tog personerna med sig enkäterna tillsammans med
ett frankerat svarskuvert och skickade sedan in enkäten till undersökningsledaren. På Fjärran
Höjderbadet delades 130 enkäter ut och 72 ifyllda enkäter erhölls (svarsfrekvens 55 %).
Orsaken till den förhållandevis låga svarsfrekvensen berodde på att en majoritet av de som
fick enkäten väntade på att påbörja ett gympapass och kanske inte tyckte sig ha tid att fylla i
den.
Studenterna som besökte hälsocentralerna tog också med sig enkäter till vårdgivarna som
arbetar där. Antalet enkäter som delades ut matchade antalet anställda. Varje anställd fick en
enkät samt ett frankerat svarskuvert avsett att postas till undersökningsledaren. Till de tre
hälsocentralerna delades 46+15+20 (totalt 81) enkäter ut. 19+14+5 (totalt 38) ifyllda enkäter
erhölls i retur (svarsfrekvens 42 %, 93 %, 25 % med ett genomsnitt av 53 %).
Bland de politiker som mottog enkäten (inklusive frankerat svarskuvert) var medlemmarna i
Kommunstyrelsen (15 stycken delades ut via Göran Berfenstam) respektive i Länsfolkhälsorådet (30 stycken delades ut via Ola Westin). Från Kommunstyrelsens medlemmar erhölls 11
ifyllda enkäter (svarsfrekvens 73 %) och från Länsfolkhälsorådet 5 enkäter (svarsfrekvens 17
%, med ett genomsnitt av 45 % för de två politikergrupperna).
Bland företagen/myndigheterna som erhöll enkäten fanns ett mindre och ett större företag
samt en medelstor myndighet. Till småföretaget delades 15 enkäter och frankerade svarskuvert ut, motsvarande antalet anställda. 4 ifyllda enkäter erhölls i retur (svarsfrekvens 27 %).
På det större företaget, som har flera hundra anställda, delades endast 6 enkäter ut och
samtliga erhölls i retur (svarsfrekvens 100 %). På myndigheten, som har 65 anställda, fick
samtliga möjlighet att fylla i enkäten och 23 ifyllda enkäter erhölls (svarsfrekvens 35 %)
Räknar man samman svaren från de tre företagen/myndigheterna får man en genomsnittlig
svarsfrekvens om 54 %.
Det ska med en gång sägas att grupperna med lågt antal ifyllda enkäter och med låg svarsfrekvens är svåra att fästa någon stor vikt vid annat än som svar för de individuella personernas egna attityder. De kan inte anses vara representativa för sin arbetsplats, det yrke eller den
grupp de tillhör i undersökningen. De grupper som det förhåller sig på detta vis med är framförallt de svarande hos det mindre företaget där endast 4 enkäter erhölls av de 15 som delades

18

Förstudierapport Hälsoparken Fjärran Höjder

ut. Samma sak gäller för vårdgivarna på en av hälsocentralerna där 20 enkäter delades ut och
endast 5 kom i retur. Samma sak får sägas gälla även för gruppen landstingspolitiker som
erhöll 30 enkäter och endast 5 kom i retur. Här kan man dock utläsa en stor samstämmighet i
svaren vilket gör dem intressanta och möjligen mer ”tillförlitliga” som representativa för
gruppen.
Tillsammans med enkäten följde ett informationsblad om vad undersökningen går ut på, vilka
frågor som undersökningen fokuserar på och vad integrativ medicin och samverkan i korthet
innebär. Där fanns också kontaktuppgifter till undersökningsledaren. Man informerades också
om att undersökningen var frivillig och att man kunde avbryta deltagandet när helst man ville.
En distinktion gjordes i enkäten mellan yrke och sysselsättning. I de allra flesta fall överensstämde de två uppgifterna. I några fall fanns det t.ex. personer med någon viss utbildning som
var arbetslös eller sjukskriven.
I vissa enkäter har personerna missat eller valt att utelämna svar på vissa frågor. Då bygger
det uträknade antalet procent på det verkliga antalet svar och inte det generella antal som
anges i inledningen till varje redovisad grupp. Om det övergripande antalet besvarade enkäter
t.ex. är 27 så finns det vissa frågor där det endast finns 26 svar. Då bygger procenttalen som
anges på antalet 26. I den mer utförliga sammanfattningen har jag i undersökningsgrupper där
antalet enkätsvar var färre än 10 både angett antal personer och procenttalet. Annars har jag
endast använt procenttal.
I nedan text har grupperna vårdtagare och besökare på Fjärran Höjder slagits samman då
procenttalen redovisas. Anledningen är att de båda är grupper som är särskilt intressanta när
det gäller attityden till projektidén. Det är angeläget att få veta om vårdsökande i Gävletrakten
skulle vilja komma på hälsofrämjande och förebyggande behandlingar på Fjärran Höjder. På
samma sätt är det intressant att veta om personer som redan utnyttjar Fjärran Höjder för sin
friskvård skulle vilja använda den planerade integrativa hälsomottagningen som sin
”friskvårdshälsocentral”. Men vill man se hur svaren i de två grupperna förhåller sig till
varandra så går det bra att titta i bilagorna 10 och 11. Det var också i dessa två grupper som vi
fick in flest antal besvarade enkäter och de kan därför på ett mer säkert sätt sägas vara
representativa för sina grupper.
Ålder, kön och yrke/sysselsättning
Enkäten inleds med frågor om ålder, kön och yrke/sysselsättning. När det gäller ålder utmärker sig gruppen av besökare på Fjärran Höjder på det viset att 45 % är under 30 år. Det är
kanske naturligt att den yngre generationen är mer aktiv i friskvård. Av de svarande var 17 %
studerande, högst bland grupperna. I denna grupp utmärkte sig även kvinnorna: 79 % var
kvinnor. Uppenbarligen tar gruppen unga studerande kvinnor bäst hand om sin hälsa.
Naturligt nog var det också i gruppen besökande på Fjärran Höjder som det största procenttalet tidigare besök på Fjärran Höjder fanns. Drygt 50 % uppgav att man varit där fler än 10
gånger. Siffran hade troligen varit ännu högre om inte frågan formulerats som att gälla om
man besökt ”Fjärran Höjderbadet” tidigare, utan istället endast ”Fjärran Höjder” då många av
de personer som fyllde i enkäten var besökare till Friskis och Svettis och inte just badet. Det
var även i denna grupp som antalet personer som redan kände till förslaget om en hälsopark
vid Fjärran Höjder var störst, 26 %, också det naturligt eftersom det är där föreläsningsserien
ägt rum under hösten.
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Bland vårdtagarna vid hälsocentralerna kan man säga att kategorin arbetarklass med lägre
utbildningsgrad dominerade. Bland de svarande i gruppen anställda vid myndighet var
andelen personer med högre utbildning störst, drygt 50 %. Andelen kvinnor dominerade, som
man kunde anta, bland vårdgivarna som svarat på enkäten, mellan 79 % - 100 %.
Synen på och erfarenheter av komplementär- och alternativmedicin (KAM)
Den integrativa medicinen inkluderar en samverkan mellan den ordinarie sjukvården och
komplementär- och alternativmedicin (KAM). Därför formulerades ett antal frågor i avsikt att
ge svar på vilken syn man har på en sådan samverkan och vilka erfarenheter man har av
KAM. Bland besökarna på Fjärran Höjder och vårdtagarna på de tre hälsocentralerna ansåg
mellan 37 % och 54 % att det fanns ett stort behov av att studera och utvärdera KAM. Mellan
23 % och 42,5 % menade att KAM behöver studeras och utvärderas i någon mån. Endast 1,5
% bland besökarna på Fjärran Höjder ansåg att KAM inte behöver studeras och utvärderas.
Bland vårdtagarna på hälsocentralerna var ingen av den åsikten.
I gruppen anställda på företag/myndighet var det personalen vid myndighet som utmärkte sig
genom att endast 4,5 % ansåg att det finns ett stort behov av att studera och utvärdera KAM.
En desto större grupp där, 61 %, ansåg att den behöver studeras och utvärderas i någon mån.
De anställda vid myndigheten utmärkte sig generellt genom att svara ”Vet ej” på många av
frågorna i enkäten. Kan den relativa höga andelen personer med högre utbildning bidra till en
sådan försiktig attityd?
Vid en av hälsocentralerna var det 14 % av vårdgivarna som ansåg att det inte fanns något
behov av att studera eller utvärdera KAM, vid de andra hälsocentralerna fanns inte den
uppfattningen alls. Sammanslaget var det mellan 80 % - 94,5 % av vårdpersonalen som ansåg
att det fanns anledning att studera och utvärdera KAM (stort behov eller i någon mån). Bland
vårdtagarna var denna siffra mellan 74 % - 82 %. 82 % av kommunalpolitikerna var av
samma uppfattning och bland de 5 landstingspolitikerna var det 100 % som ansåg att KAM
behöver studeras och utvärderas (stort behov eller i någon mån).
Bland vårdpersonalen, som fick en fråga som gav några svarsalternativ om vem som bör
finansiera KAM-forskningen, ansåg en majoritet att forskningsråd och stiftelser bör finansiera
den. Även kommunal- och landstingspolitikerna, 75 % - 100 %, ansåg att en sådan finansiering är att föredra även om man tycktes anse att även staten och landstinget bör kunna
skjuta till medel.
En fråga handlade om ifall man tyckte att besök hos KAM-terapeuter, vars metoder visat sig
effektiva i forskning, ska kunna subventioneras med skattemedel på samma sätt som vanlig
sjukvård. En majoritet av politikerna, 62,5 % - 80 %, tyckte så. En dominerande andel, mellan
54,5 % -72 %, av de svarande bland besökarna vid Fjärran Höjder och vårdtagarna ansåg
också att skattemedel bör kunna användas på det sättet. Här var vårdgivarna mer återhållsamma, mellan 36 % - 47 % ansåg det rätt att subventionera besök hos sådana KAMterapeuter med skattemedel.
Det generella intrycket när det gäller besök hos KAM-terapeuter i Gävletrakten är att man är
relativt oerfaren. Bland vårdtagarna och Fjärran Höjderbesökarna var det mellan 50 % - 65,5
% som aldrig hade besökt en sådan vårdgivare. 69,5 % av personalen hos myndigheten hade
aldrig sökt sådan vård, bland vårdgivarna på hälsocentralerna var siffran mellan 60-84 % och
bland politikerna var siffran 80 %.
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När det gällde huruvida man berättat för vårdpersonal vid sin hälsocentral om besök man gjort
hos KAM-terapeuter var det mellan 46,5 % - 60,5 % av besökarna på Fjärran Höjder och
vårdtagarna som valt att inte berätta om besök man gjort. På frågan om man tycker att man
bör kunna känna sig bekväm att berätta om sådana besök var siffran hög över hela fältet,
mellan 65 % - 100 %. Vårdgivarna och politikerna var tydligast med att tycka att det bör vara
så.
På frågan om man tyckte att det skulle vara önskvärt med en samverkan mellan ordinarie
sjukvårdspersonal och KAM-vårdgivare ansåg mellan 68 % - 88 % av vårdtagarna och
Fjärran Höjderbesökarna att det vore önskvärt. Bland de anställda på myndigheten var siffran
69,5 %. Politikerna uttryckte starkast att det vore önskvärt, 90 % - 100 %. Vårdgivarna, som
fick frågan om de kunde tänka sig att arbeta i team tillsammans med KAM-vårdgivare, var
inte riktigt lika övertygade men fortfarande var det en majoritet som ansåg det önskvärt.
Synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare
Relationen mellan vårdtagare och vårdgivare anses viktig inom den ordinarie sjukvården men
betonas än starkare inom den integrativa medicinen. För att få svar inom detta område ställdes
ett antal påståenden som kunde besvaras utifrån några olika svarsalternativ. Frågan var vilka
påståenden om relationen mellan vårdgivare och vårdtagare som man ansåg vara av
avgörande betydelse för tillfrisknande.
De aspekter som man fick ta ställning till var: att det finns respekt och förtroende mellan
vårdgivaren och vårdtagaren; att man blir stöttad i att man som vårdtagare har makt och
förmåga att styra över sitt liv, sin hälsa och utveckling; att man blir sedd och bemött som en
helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, relationer, föreställningar och uppfattningar om livet
finns med, samt; att det finns en öppenhet för den andliga/själsliga/existentiella dimensionen i
mötet mellan vårdgivaren och vårdtagaren.
En generell bild kan avläsas där mellan ca 70 % - 100 % av de svarande ansåg de första
aspekterna vara avgörande för en bra vård/tillfrisknande. Det var den sista frågan, huruvida
det skall finnas en öppenhet för den andliga dimensionen, som meningarna gick isär kring.
Svarsalternativet ”Vet ej” var vanligt, mellan 18,5 % och 30 %. Lägger man samman svaren
på alternativen ”Instämmer helt” och ”Instämmer i någon mån” låg svaren bland besökarna på
Fjärran Höjder, vårdtagarna, vårdgivarna och politikerna mellan 71 % och 96 %, där
vårdgivarna låg högst följda av politikerna. Bland kommunpolitikerna fanns samtidigt den
grupp som var mest avståndstagande: om man lägger ihop svarsalternativen ”Tar helt
avstånd” och ”Tar avstånd i viss mån” var siffran 36 %. Bland en av grupperna vårdtagare var
motsvarande siffra 19 %.
En följdfråga var om man ansåg det lika viktigt att vårdgivaren tar hand om sin hälsa som att
vårdtagaren gör det, något som framhålls inom den integrativa medicinen. Det övervägande
mest vanliga svaret var att det är lika viktigt.
Frågor om den föreslagna hälsoparken
Vårdgivare och politiker fick frågan om vem som bör bekosta byggandet av hälsoanläggningen. Företag, sponsring och donationer ansågs mest lämpligt bland vårdgivarna, men
svaret ”Vet ej” dominerade också. Bland kommunalpolitikerna fick företag, sponsring och
donationer också flest poäng, men ungefär 50 % hade också kryssat för att kommunala medel
och landstingsmedel kan användas. Bland landstingspolitikerna fördelade sig siffrorna
ungefär jämnt mellan de olika alternativen, 60 % - 80 %.
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Kommunpolitikerna tycktes relativt eniga om att Kommunen inte ska bli huvudman för
hälsoparken. 62,5 % svarade ”Nej”. Däremot verkade man tycka att Landstinget skulle vara
bättre skickad, 44,5 %. Även landstingspolitikerna tycktes mena att Landstinget borde bli
huvudman, 75 %. Kommunpolitikerna lade flest kryss, 67 %, på alternativet ”Stiftelse/privat
mottagning”.
Vårdgivarna och politikerna fick också en fråga om man ansåg att den ordinarie sjukvården
eller arbetsgivare borde kunna samverka med en hälsomottagning vid Fjärran Höjder genom
att remittera patienter dit eller köpa rehabiliteringsprogram i de fall man saknar resurser eller
kompetenser inom den egna organisationen. Bland vårdgivarna varierade svaret mellan 58 %
och 100 % för en sådan samverkan. Bland politikerna var samtliga, 100 %, för en sådan
samverkan. En annan fråga rörde om man ansåg en sådan samverkan vara önskvärd för att
från hälsomottagningen vid Fjärran Höjder köpa in hälsopedagogiska tjänster för att
förebygga ohälsa. Här ansåg mellan 73,5 % och 100 % av vårdgivarna att det vore önskvärt,
medan politikerna var enstämmigt positiva, 100 %.
En hälsoträdgård planeras finnas i hälsoparken och en fråga, som ställdes till alla grupper, var
om man trodde att en sådan skulle vara en tillgång i folkhälsoarbetet i Gävle. Bland vårdtagarna och Fjärran Höjderbesökarna svarade mellan 68 % - 84,5 % att man trodde så. Bland
kommunpolitikerna svarade 63,5 % ”Ja”, medan 100 % av landstingspolitikerna svarade ”Ja”.
Hos vårdgivarna varierade svaret mellan 42 % och 80 %.
Forskning visar att kultur och kreativitet har en positiv inverkan på hälsan och kan användas i
förebyggande hälsofrämjande arbete. Frågan var om man tyckte att det skulle vara en tillgång
om det vid Fjärran Höjder fanns terapiformer där man använder sig av musik, bild, dans och
drama för att stärka människors välbefinnande och för rehabilitering. Här varierade svaren
ganska mycket också inom de olika kategorierna personer, t ex bland besökare vid Fjärran
Höjder och vårdtagare mellan 56 % - 83,5 %, bland de olika grupperna vårdgivare mellan
31,5 % - 80 % och mellan kommunalpolitiker, 54,5 %, och landstingspolitiker, 80 %.
En tanke är att hälsoparken vid Fjärran Höjder ska kunna bli ett föregångsexempel på hur en
hälsofrämjande miljö och hälsofrämjande arbete kan och bör följas åt. Frågan var om man
tyckte att en sådan optimalt hälsofrämjande miljö kunde bli ett föredöme för andra
kommuner. Tydligast positiva var politikerna där 73 % - 80 % ansåg detta som möjligt. I
övrigt varierade svaren mycket. För vissa grupper var svaret ”Vet ej” det vanligaste.
”Vet ej” var även ett återkommande svar hos vissa grupper på frågan om man trodde att
folkhälsan i Gävleborg skulle kunna bli bättre om man införde integrativ medicin i länet.
Svaren varierade mycket även här. 100 % av landstingspolitikerna ansåg att det skulle kunna
ha en sådan effekt, medan drygt 50 % av kommunpolitikerna trodde det. Bland en grupp vårdgivare var det inte mer än 26,5 % som trodde det, medan 50 % trodde det i en annan grupp.
Bland Fjärran Höjderbesökarna och vårdtagarna låg siffran på mellan 50 % och 66,5 %.
Besökarna vid Fjärran Höjder och vårdtagarna tillfrågades också om i vilken omfattning de
skulle använda sig av en integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder för att rekreera sig om
den blev verklighet. Svarsalternativen var: ”Aldrig”, ”Då och då”, ”Ofta”, ”Alltid” och ”Vet
ej”. Mellan 37 % och 60 % angav att de skulle använda den ”Då och då”, medan 12,5 % och
22 % svarade att man skulle använda den ”Ofta”. Bland de anställda på företagen/myndig-
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heten som fått samma fråga varierade svaren väldigt, mellan 22 % och 75 % svarade ”Då och
då”. Personalen på myndigheten låg i topp på att svara ”Aldrig” med sina 30,5 %.
En liknande fråga handlade om ifall man skulle använda mottagningen om man blev sjuk.
Bland Fjärran Höjderbesökarna och vårdtagarna svarade mellan 26 % och 52 % att man skulle
använda den ”Då och då”. Mellan 15 % och 32 % svarade att man skulle använda den ”Ofta”,
medan upp till 15 % svarade att man skulle använda den ”Alltid”. Bland de anställda vid
företag/ myndighet skulle mellan 17,5 % och 50 % använda den ”Då och då”. ”Vet ej” var
också ett vanligt svar: mellan 33,5 % och 75 % svarade ”Vet ej”.
Politikerna fick en avslutande fråga som handlade om ifall man var beredd att stödja projektet
om en hälsopark vid Fjärran Höjder. Av kommunalpolitikerna svarade 40 % ”Ja”, 20 % ”Nej”
och 40 % ”Vet ej”. Av landstingspolitikerna svarade 80 % ”Ja” och 20 % ”Vet ej”.
Sammanfattning
Med de förbehåll som angivits ovan rörande svarsfrekvensen hos vissa av grupperna, pekar
studiens resultat på att det finns en generellt positiv attityd till den så kallade integrativa
medicinen och till en etablering av Hälsoparken Fjärran Höjder. Man anser att det finns ett
behov av forskning på KAM och att det i första hand är forskningsråd och stiftelser som ska
finansiera sådan forskning. Politiker, såväl som vårdtagare och besökare på Fjärran Höjder
anser att KAM-behandlingar som i forskning visat sig effektiva ska kunna subventioneras på
samma sätt som vanlig sjukvård. En stark majoritet anser att man ska kunna känna sig
bekväm med att berätta för personalen på hälsocentralen om att man fått en KAM-behandling.
Man anser också att en samverkan mellan ordinarie sjukvårdspersonal och KAM-vårdgivare
skulle vara önskvärd. En god relation mellan vårdtagare och vårdgivare, där flera olika
betydelsefulla aspekter uppfylls, ansågs viktig. Vårdgivaren anses ha ett lika stort ansvar som
patienten för att ta hand om sin hälsa. Byggandet av hälsoparken anses bäst ske genom
sponsring och donationer men också med stöd från kommunala medel och medel från Landstinget. Vem som bör bli huvudman för hälsoparken var inte entydigt, endera en stiftelse/privat
entreprenör eller Landstinget. En bred och stark majoritet anser att patienter bör kunna
remitteras mellan den ordinarie sjukvården och en integrativ hälsomottagning vid Fjärran
Höjder, likaså att sjukvården ska kunna köpa hälsofrämjande tjänster därifrån. En majoritet
anser att en hälsoträdgård skulle vara en tillgång i folkhälsoarbetet i Gävle. Hälsoarbete där
man använder sig av musik, bild, dans och drama för att stärka människors välbefinnande och
för rehabilitering är också något de flesta anser betydelsefullt. En majoritet menade att man
skulle komma att använda sig av den integrativa hälsomottagningen för att främja sin hälsa
eller rehabilitera sig, antingen då och då, ofta eller alltid.

Fortsatt utveckling av Hälsoparken Fjärran Höjder
Arbetsgruppen vill fortsätta att utveckla projektet och avser därför att söka ytterligare medel
från Gävle Kommuns och Region Gävleborgs särskilda medel för utvecklingsinsatser. Nedan
redogörs för ett antal områden som vi anser behöver stödjas ekonomiskt för att projektet ska
kunna vidareutvecklas.

1. Projektering av Hälsoparken Fjärran Höjder
Här radas ett antal olika kompetenser upp som vi ser behövs för projekteringen av
Hälsoparken Fjärran Höjder. Vi föreslår att en person med de rätta kvalifikationerna gör
uträkningar om vilken tidsåtgång och kostnad de olika uppdragen kräver.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markspecialist/-biolog som kan ge en översyn av markens beskaffenhet och
dräneringsbehov med tanke på hållbar ekologisk odling (Gävle Kommun föreslås
utföra detta/söka den kompetens som behövs)
Biokemist som kan analysera jorden/platsen och utreda behovet av att rena jorden
(Gävle Kommun föreslås utföra detta/söka den kompetens som behövs)
Expert vattenreningssystem, utformning, konstruktion, genomförande (Gävle
Kommun föreslås utföra detta/söka den kompetens som behövs)
Expert växthus och vinterträdgård, inklusive vattenvägg, samspelet mellan värme och
fukt
Konsult inom permakultur – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (Thermenius)
Konsulter inom ekologisk byggnation, Hans Bulthuis/Jenny Andersson respektive
Pines Calyx-gruppen, England
Konsult lågenergi-byggteknik (TB-avdelningen; HiG)
Trädgårdsmästares planering av form, funktion, innehåll samt skötselplan av
trädgårdar (Ingela Edkvist och Annika Thyrestam)
Arkitekt som står för kvalitetsansvar och systemhandlingar (bygglov) (Tony
Björklund)
Bygghandlingar: Konstruktion; VVS, energi; El; Arkitekt; Ingenjör
Byggprojektledning

I en förnyad ansökan om medel från Gävle Kommun och Region Gävleborg kommer vi att
specificera kostnaden för en person att utreda de totala kostnaderna för ovan uppgifter.

2. Pilotprojekt vid Fjärran Höjder
I väntan på att Hälsoparken Fjärran Höjder blir verklighet anser Arbetsgruppen det nu vara tid
att konkretisera de uppdragna visionerna genom att pröva dem i en verksamhet i liten skala.
Därför kommer medel att sökas dels för uppförande av en enkel men ändamålsenlig försöksterapiträdgård vid Fjärran Höjder, dels för en integrativmedicinsk verksamhet där bland annat
terapiträdgården kommer till användning. Trädgården planeras anläggas invid det förrådshus
som badet förfogar över. Förrådshuset föreslås inrymma delar av verksamheten. En skiss över
den föreslagna terapiträdgården har gjorts av Ingela Edkvist och Annika Thyrestam och
återfinns som Bilaga 8.
Försöksterapiträdgård vid Fjärran Höjder
Trädgården uppförs under våren och sommaren och används från och med hösten 2009.
•

Planering, planritning, skötselplan och upp-/genomförande görs av trädgårdsmästare
Ingela Edkvist och Annika Thyrestam

•

Gemensam planering av trädgårdsmästare tillsammans med terapeut/pedagog Lisbeth
Pedersen samt EDV-gruppen (Enheten för Daglig Verksamhet) på Fjärran Höjder som
kommer att sköta underhållet av trädgården

•

Planering och genomförande av terapeutisk verksamhet i olika grupper i samverkan
med andra behandlare/vårdgivare samt trädgårdsmästare (se Bilaga 9)
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Integrativmedicinsk intervention
En grupp bestående av läkare, psykolog, fys-coach och komplementär-/alternativmedicinare
(inklusive trädgårdsterapeut/-pedagog) föreslås pröva en integrativmedicinsk samverkan i
projektform. Målgrupp för projektet är anställda inom kommun och landsting med
stressrelaterad sjukskrivning.
Behandlingsteam
• Läkare (Jeff Elliott)
• Psykolog (Irene Bergman)
• Fys-coach (Kristin Eidhagen),
• Trädgårdsterapeut/-pedagog (Lisbeth Pedersen)
• Komplementär-/alternativmedicinare (akupunktörer Jan Lindborg/Peter Hedström)
Interventioner
• Hälsoundersökningar
• Livsstilsprofiler
• Åtgärder/behandlingar
• Uppföljningar tillsammans med arbetsgivare, Försäkringskassan samt
trädgårdsmästare
Lokaler som redan används av behandlingsteamet nyttjas under pilotprojektet tillsammans
med förrådslokalen och försöksträdgården vid Fjärran Höjder.
Vetenskaplig dokumentation
Student(er) på Hälsopedagogiska programmet följer och dokumenterar projektet genom
intervjuer mm.
I den kommande ansökan till Gävle Kommun och Region Gävleborg kommer kostnader i
samband med pilotverksamheten att specificeras.

3. Projektledning, ansökningsskrivande och vidare förankring
Om projektet Hälsoparken Fjärran Höjder tilldelas fortsatta utvecklingsmedel från Gävle
Kommun och Region Gävleborg föreslås också medel från Regionala Strukturfonden och
Socialfonden (EU-medel) sökas. Flera rehabiliteringsträdgårdar har fått stöd från Europeiska
Socialfonden, t.ex. Kosters Trädgårdar (http://www.kosterstradgardar.se/index.html) utanför
Strömstad och Haven Österlen (http://www.havenosterlen.se/) utanför Simrishamn.
Arbetsgruppen avser att söka medel från Bernard Osher Foundation. I samband med detta
kommer ledningarna för Landstinget Gävleborg, Gävle Kommun, Länsstyrelsen, Region
Gävleborg och NEX -Nätverk för Ekologisk hållbarhet i Gävleborg att uppvaktas med
förfrågan om man vill stå som medsökande i ansökan. Högskolan i Gävles rektor kommer att
kalla till ett möte med anledning av detta.
För att fortsätta att förankra idén planeras ett seminarium hållas på Högskolan i Gävle, som
syftar till att se hur olika hälsoaktörer i regionen skulle kunna samverka och bidra till att göra
verklighet av Hälsoparken Fjärran Höjder. Rektor på Högskolan i Gävle kommer att bjuda in
till detta seminarium.
Medel kommer att sökas för ytterligare studieresor, bland annat till Kosters Trädgårdar.
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Vi vill också gärna att föreläsningsserien som pågått under hösten 2008 och våren 2009 kan
fortsätta under nästkommande år, varför medel för detta kommer att sökas. Vi ser detta som
ett sätt att sprida kunskap och informera om den inriktning och verksamhet som vi ser framför
oss vid Hälsoparken Fjärran Höjder.
Olov Dahlin vill gärna fortsätta att vara projektledare och ser då att tid behövs för samordning
av personer, funktioner, verksamheter, skrivande av ansökningar mm.
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Förstudierapport Hälsoparken Fjärran Höjder

Bilder
Pines Calyx konferensanläggning
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Förstudierapport Hälsoparken Fjärran Höjder

Del av park och byggnad vid Pines Calyx

Utställning av återbrukade material vid Pines Calyx
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Förstudierapport Hälsoparken Fjärran Höjder

Katalansk murningsteknik använd vid Pines Calyx
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Förstudierapport Hälsoparken Fjärran Höjder

Exempel på social verksamhet vid Blackthorn Medical Trust
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Förstudierapport Hälsoparken Fjärran Höjder

Bilagor
Bilaga 1: Föreläsningsserien vid Fjärran Höjder hösten 2008
Bilaga 2: Föreläsningsserien vid Fjärran Höjder våren 2009
Bilaga 3: Programmet för studieresan till Stockholm hösten 2008
Bilaga 4: Programmet för studieresan till England hösten 2008
Bilaga 5: Skiss ur detaljplan för Fjärran Höjderområdet
Bilaga 6: Text från trädgårdsmästare, Ingela Edkvist och Annika Thyrestam
Bilaga 7: Skiss över Fjärran Höjder, arkitekt Tony Björklund
Bilaga 8: Skiss över försökshälsoträdgård, Ingela Edkvist och Annika Thyrestam
Bilaga 9: Förslag på grön rehabilitering, Lisbeth Pedersen
Bilaga 10: Attitydundersökning. Sammanfattning i siffror
Bilaga 11: Attitydundersökning. Utförlig sammanställning
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Integrativ medicin och samverkan
vid Fjärran Höjder
Ta del av projektidén om att skapa en ny sorts hälsomottagning
i anknytning till det kommunala badet i Gävle och gå på en
föreläsningsserie som på olika sätt belyser begreppet hälsa.
• Vad är hälsa?
• Hur kan man arbeta för att upprätthålla
alternativt återställa hälsan?
Välkommen till en utmanande, avkopplande
och spännande höst på Fjärran Höjder!
Program och övrig information om projektet på:

www.hig.se/helna och www.gavle.se/fjarranhojder

i samarbete med

EKHAGASTIFTELSEN • GÄVLE KOMMUN KULTUR & FRITID • REGION GÄVLEBORG

Föreläsningsserie om

Integrativ medicin och samverkan
vid Fjärran Höjder hösten 2008
Kom och ta del av projektidén om att skapa en ny sorts hälsomottagning i anknytning
till det kommunala badet i Gävle.
Vi har bjudit in ett antal föreläsare som på olika sätt kommer att belysa begreppet hälsa.
Genom föreläsningsserien vill vi bidra till att vidga ramarna för synen på vad som är hälsa
och hur man kan arbeta för att upprätthålla alternativt återställa hälsan. Se programmet
på nästa sida.
Serien inleds och avslutas med två seminarier där begreppen integrativ medicin, vård och
samverkan diskuteras. Besökarna inbjuds att delta och bidra till denna diskussion.
Föreläsningarna ligger på ett antal onsdagskvällar under hösten och vi erbjuder ett ”afterworkpaket” som ska tala till såväl kropp som själ och intellekt. När du går till Fjärran
Höjder kan du därför simma några längder innan du äter en fräsch sallad i Fjärran Höjders
restaurang. På detta vis får du rekreation och kan sedan lyssna på föredrag och delta i
seminarier medan kroppen får sin vila.
Föreläsningarna/seminarierna börjar kl. 18.30 och håller på till ca kl. 20.00.
Du bestämmer själv tiden för när du vill börja simma och sedan inta salladen.
• Paketpriset är 150:-/kväll och inkluderar då bad, sallad och föreläsning/
seminarium. Kvällen då Peter Währborg talar tar vi 200:• Vill du bara lyssna på föreläsningarna/ta del i seminarierna så kostar
det 50:-/tillfälle. Kvällen då Peter Währborg talar tar vi 100:Det finns ett begränsat antal platser. Salladen (kyckling, tonfisk, räkor eller grekisk)
måste förbeställas senast kl. 12 samma dag som föreläsningen äger rum och föranmälda
har företräde till föreläsningarna.
ANMÄLAN OCH FÖRBESTÄLLNING

Fjärran Höjderbadet • 026-60 05 00
PROGRAM

Olov Dahlin • Högskolan i Gävle • 0707-34 36 38
Se även program och övrig information om projektet på:
www.hig.se/helna och www.gavle.se/fjarranhojder

Välkommen till en utmanande, avkopplande och spännande höst på Fjärran Höjder!

i samarbete med

EKHAGASTIFTELSEN • GÄVLE KOMMUN KULTUR & FRITID • REGION GÄVLEBORG
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Föreläsningar på Fjärran Höjder hösten 2008
3 SEPTEMBER

En integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Olov Dahlin, Högskolan i Gävle, är initiativtagare till projektet som syftar
till etablerandet av en integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder och
gör under hösten 2008 en förstudie kring förutsättningarna för en sådan,
med stöd från Gävle Kommun och Region Gävleborg.
17 SEPTEMBER

Trädgård och hälsa
Annika Thyrestam är sjukgymnast, utbildad trädgårdsmästare och har nyligen belönats med ett stipendium av Region Gävleborg för sitt examensarbete ”Trädgårdar i vården av personer med demenssjukdomar”. Ingela
Edkvist är antropolog, trädgårdsmästare och biträdande programansvarig för Trädgårdsmästarprogrammet på Högskolan i Gävle. Lisbeth
Pedersén är beteendevetare och arbetar med rehabilitering och stresshantering. Lisbeth är en av drivkrafterna vid Villa Harmoni i Älvkarleby.
1 OKTOBER

Introduktion i ayurvedisk läkekonst
Peter Ljungsberg är utbildad i Indien och har varit verksam som ayurvedisk hälsorådgivare sedan 1985. Peter är en Sveriges största auktoriteter
inom ayurveda och ger även utbildningar.
22 OKTOBER

Stress och den nya ohälsan
Peter Währborg är utbildad sociolog, psykolog, psykoterapeut och
läkare. Han är professor i beteendemedicin vid SLU, Alnarp, och docent
i kardiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborg. Peter har länge varit
intresserad av samspelet mellan kropp och själ och är specialiserad på
området barn och stress. Han har även publicerat skönlitterärt.
5 NOVEMBER

Att upprätthålla sin hälsa utifrån ett kinesiskt perspektiv
Jan Lindborg är ett välkänt namn inom kinesisk medicin i Sverige. Jan är
utbildad i Kina och verksam som akupunktör sedan 1982. Jan är studierektor för Akupunkturakademin.
19 NOVEMBER

Hund i vården
Ingeborg Höök är lic. instruktör vid Delta Society, USA och är verksam
vid Vårdhundskolan, ett projekt inom föreningen Hälsans Natur. Ingeborg
föreläser om hundens betydelse inom vården.
3 DECEMBER

Öppen dialog om integrativ samverkan vid Fjärran Höjder
Ett antal inbjudna personer diskuterar idén om en integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder tillsammans med publiken. Vilka förutsättningar finns? Vilken utformning ska den ha? Hur ska samverkan med
andra hälsoaktörer se ut?
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Integrativ medicin och samverkan
Föreläsningsserien vid Fjärran Höjder fortsätter!
Ett antal nya föreläsare kommer på olika sätt att belysa begreppet hälsa. Genom föreläsningsserien
vill vi bidra till att vidga ramarna för synen på vad som är hälsa och hur man kan arbeta för att upprätthålla alternativt återställa hälsan. Se programmet på nästa sida.
Föreläsningarna ligger även nu på onsdagskvällar och vi erbjuder samma ”after-workpaket” som i
höstas. Simma, ät gott och inspireras av föreläsningarna.
Föreläsningarna/seminarierna börjar kl. 18.30 och håller på till ca kl. 20.00. Du bestämmer själv tiden
för när du vill börja simma och sedan inta salladen.
• Paketpriset är 150 kr/kväll och inkluderar bad, sallad och föreläsning/seminarium.
• Vill du bara lyssna på föreläsningarna/ta del i seminarierna så kostar det 50 kr/tillfälle.
Det finns ett begränsat antal platser. Salladen (kyckling, tonfisk, räkor eller grekisk)
måste förbeställas senast kl.12 samma dag som föreläsningen äger rum och föranmälda
har företräde till föreläsningarna.
ANMÄLAN OCH FÖRBESTÄLLNING

Fjärran Höjderbadet • 026-60 05 00
PROGRAM

Olov Dahlin • Högskolan i Gävle • 0707-34 36 38
Se även program och övrig information om projektet på:
www.hig.se/helna och www.gavle.se/fjarranhojder

Välkommen till Fjärran Höjder!

i samarbete med

GÄVLE KOMMUN • REGION GÄVLEBORG
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Föreläsningar på Fjärran Höjder
4 FEBRUARI

Hälsoparken Fjärran Höjder
Olov Dahlin, initiativtagare till projektet en Hälsopark vid Fjärran Höjder, berättar om bakgrunden till projektet, dess utveckling och utformning idag. Resultatet av den förstudie
som ägt rum under hösten redovisas. Bilder från en studieresa till England visas.
18 FEBRUARI

Kultur och hälsa
Fereshteh Ahmadi, docent i sociologi vid Högskolan i Gävle, har bland annat forskat
om copingstrategier hos cancerpatienter. I vilken mån använder man sig av religiösa
och andliga resurser i krisbearbetning i olika åldrar? Fereshteh har också skrivit om
betydelsen av kultur, religion och etnicitet i medicin- och hälsofrågor. Kunskap om olika
kulturers och religioners syn på hälsa och ohälsa i bemötandet av patienter är viktig.
4 MARS

Antroposofisk egenvård
Elisabeth Norman, läkeeurytmist, Ami Widahl, konstterapeut, och Agneta Öhman,
sjuksköterska, berättar om antroposofiska behandlingsmetoder och egenvård så som
konstterapi, läkeeurytmi, rytmisk massage och badbehandlingar.
18 MARS

Slow Food – en rörelse i tiden
Mat för njutning, hälsa och miljö
Anita Hörnstein, verksamhetsledare Matresursen, Gävleborg och ordförande i Slow
Food, Gästrikland, samt Ann-Katrin Dunker, Dunkers gårdsdelikatesser, Gävle, berättar
och ger en smakguidning med mat- och smakprover från regionen.
1 APRIL

Ekologiska byggmetoder
Byggmästare Hans Bulthuis och arkitekt Jenny Andersson berättar och visar bilder
på byggprojekt där olika alternativa byggmetoder och ekologiska material som halm
och lera använts. Hans håller på att uppföra en ekologisk by med hus byggda med
piséteknik (stampad jord) i Steninge i södra Halland.
15 APRIL

Vita gifter och gröna lögner
”Helhetsdoktorn” Bertil Dahlgren är rehabiliteringsläkare, företagsläkare och styrelseordförande i Läkarföreningen för integrativ medicin. Han har tidigare också varit verksam som överläkare på Tallmogården. Bertil arbetar mycket med egenvårdsmetoder,
ger råd om livsstil, kost och naturläkemedel.
13 MAJ

Enheten för studier av integrativ vård
Tobias Sundberg är sjukgymnast och doktorand vid Enheten för studier av integrativ vård
på Karolinska Institutet i Stockholm. Tobias forskning handlar om att utvärdera olika
integrativmedicinska interventioner som gjorts och görs på några olika platser i Stockholmsområdet, bland annat en akutavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset.
27 MAJ

Yoga – förebyggande, hälsobevarande
och rehabiliterande effekter
Maria Westerman arbetar på Gävleborgs läns landstings kulturavdelning med biblioteksfrågor och muntligt berättande, men är också certifierad yogalärare och yogaterapeut
och har kurser inom landsting och kommun i Sandviken och Gävle.

Program för studieresan till Stockholm den 19 september 2008
7.00 Avresa från Högskolan med Wallners Buss. Samling utanför Valhall.
10.00-12.00 Besök på Osher centrum för integrativ medicin
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=17226&l=sv
Karolinska Institutet
Institutionen för Klinisk Neurovetenskap
MR-Centrum. N8:00
Karolinska Sjukhuset
171 76 Stockholm

PA Professor Martin Ingvar
Mimmi Wernman
Arbete: 08-51776299
Mobil: 0730-384624
Fax: 08-51773266
E-post: info-ocim@cns.ki.se

Man undrade därifrån vad vi vill veta/vad Martin Ingvar skulle ta upp och då skrev jag följande:
- bakgrunden till tillblivelsen av centrumet
- sammansättningen av forskare som är verksamma inom och leder centrumet
- vilka forskningsprojekt som bedrivs/beviljats medel inom ramen för centrumet
- synen på kunskap - är det "evidens" som gäller för forskning inom centrumet eller finns utrymme också för
andra typer av kunskap, t ex erfarenhetsbaserad, praktikbaserad eller tyst kunskap
- en snarlik formulering: kvantitativ/kvalitativ metodik - är det kvantitativa metoder som prioriteras eller finns
utrymme även för kvalitativa metoder?
- finns ambitioner om att också medverka till att implementera integrativ medicin? Centrumet heter ju
”Oshercentrum för integrativ medicin”?

Avresa från Oshercentrum kl. 12.15 och ankomst till Centrum för integrativ vård ca kl. 12.45.

13.00- ca 16.00 Besök på Centrum för integrativ vård
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=787021
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=1700350
Karolinska Universitetssjukhuset
Akutkliniken på Karolinska, Huddinge
141 86 Stockholm
08-585 80924
073-966 17 06
Separat program kommer!
Lunch kl. 13: Sallad, bröd och dricka ca 60 kr/person intas i föreläsningssalen
Vi kommer att träffa:
- Verksamhetschef Gunnar Öhlén
- Vårdutvecklingsledare Liselotte Björk
- Projektledare och smärtsjuksköterska Fanny Airosa
- Forskarstuderande vid Karolinska institutet Tobias Sundberg

Bussen kommer att vara tillbaka i Gävle ca kl. 18.30
Jag, tillsammans med ett par personer till, kommer att ansluta på plats i Stockholm. Jag vill tro att ni
klarar påstigningen själva i Gävle. Är några av er som anmält er som bor i Uppsala, kan vi ordna så att
ni kan stiga på någonstans där. Meddela mig i så fall så att vi kan bestämma en bra påstigningsplats.
Väl mött!
Mvh Olov Dahlin

Program för studieresa till England 8-14 oktober
Onsdag kväll den 8 oktober, avresa från Arlanda kl. 18.40.
Torsdagen den 9 besökte vi hälsoträdgården Thrive: http://www.thrive.org.uk/
Cathy Rickhuss, lärare på utbildningen Professional Development Diploma in Social
and Therapeutic Horticulture, mötte oss med minibuss vid stationen i Mortimer och
körde oss genom ett pastoralt landskap till Thrive. Dagen innehöll föreläsningar, visning
av trädgårdarna, diskussioner och även praktiska och pedagogiska moment och vi fick
kursintyg efter dagens slut.
Fredagen den 10 besökte vi George Lewiths forskargrupp i Southampton vid
Complementary Medicine Research Unit vid School of Medicine, University of
Southampton, se:
http://www.cam-research-group.co.uk/ och
http://www.som.soton.ac.uk/research/cbcs/members/research_leaders/george_lewith/d
efault.htm
Dagen inleddes med en föreläsning av Rona Moss-Morris, en psykologiprofessor från
Nya Zeeland som är gästprofessor vid universitetet. Temat var ”Symptom perception
and illness representation” och var intressant och professionellt framfört. Sedan
samtalade vi med George Lewith och hans forskargrupp.
På kvällen provade vi en ekologisk restaurang, Acorn House:
http://www.acornhouserestaurant.com/
Lördagen den 11
Under lördagen gjorde vi en dagsutflykt till Dover och Pines Calyx Conference & Events
Centre, www.pinescalyx.co.uk Detta visade sig vara en fantastiskt vacker plats och ett
otroligt intressant projekt. Pines Calyx är Storbritanniens mest uthålliga (sustainable)
konferensanläggning. Den är byggd med lokala och i många fall återbrukade material
och använder minimalt med energi för uppvärmningen. Varje detalj var genomtänkt. En
integrativ hälsomottagning planeras och hela byn St:Margareth håller på att ställas om
ekologiskt.
Söndagen den 12 oktober
Söndagseftermiddagen bjöd på ett intressant besök på en akutvårdsavdelning för
kvinnor, Ruskin Ward, där man i projektform prövar integrativ medicin. Avdelningen
finns inom det psykiatriska sjukhuset, Maudsley Mental Health Hospital:
http://www.slam.nhs.uk/services/servicedetail.aspx?dir=10&id=938 Här står om
projektet: http://www.mhalternatives.org.uk/default.asp Personalen berättade att man
upplevde behandlingarna som gavs ha en klart positiv lugnande inverkan på
patienterna.

Ett par av oss reste efter detta ut till ett bostadsområde i en söderförort som heter
Beddington, som planerats och byggts på ett sätt som ska minimera energiåtgången.
Stora glasytor åt söder släppte in ljus och värme medan baksidans tegelfasad höll stånd
mot norr. Man använde solpaneler, hade egen energianläggning och avloppsrening. Det
var kul att se: http://www.inhabitat.com/2008/01/17/bedzed-beddington-zero-energydevelopment-london/
Måndagen den 13
Vi besökte School of Integrated Health vid University of Westminster i London:
http://www.wmin.ac.uk/sih/page-0 Där träffade vi Julie Whitehouse, forskare inom
örtmedicin, Damien Ridge, forskare inom ”Patient experience” och Brian Isbell,
avdelningschef för Department of Complementary Therapies. Vi informerades om deras
imponerande utbildningsprogram och forskning inom det integrativmedicinska området.
Vi träffade också Michael McMullen (en örtmedicinare i Stockholm med ursprung i
Australien) som är doktorand på institutionen. Slutligen fick vi också ta en titt på
institutionens öppenvårdsmottagning, http://www.wmin.ac.uk/sih/page-1 där
studenterna praktiserar sina förvärvade kunskaper på kunder som kommer till
mottagningen.
På kvällen besökte vi en klinik där en stor mångfald alternativ- och komplementärmedicinska utövare samsas, Hale Clinic, http://www.haleclinic.com Vi fick en pratstund
med centrats grundare Theresa Hale.
Tisdagen den 14
Sista dagen ägnades ett besök på Blackthorn Medical Trust, ett antroposofiskt inriktat
centrum med vård och rehabilitering av personer med olika typer av psykiatriska
diagnoser: http://www.blackthorn.org.uk/bt.php?command=showpage&d=introduction
http://www.blackthorn.org.uk/newsletter/gardenbrochure.pdf
Vi fick ett hjärtligt mottagande och visades runt i mottagningen där det förutom läkare
finns bildterapi, musikterapi, rörelseterapi och massage. I trädgården träffade vi
personal som arbetade tillsammans med klienterna i trädgård, snickeri, bageri och kafé.
Dessutom fanns möjlighet till att arbeta med konsthantverk. Här fanns en tanke om att
personerna skulle kunna växa genom att delta i produktionen av råvaror i trädgården,
förädlingen/tillredningen av dem och slutligen till försäljningen och serveringen av den
färdiga måltiden.
Återresan gjordes tisdagen den 14, kl. 18.

Resenärer:
Från Gävle var följande personer med på resan:
- Maj-Britt Johansson, Högskolan i Gävles nya rektor, tidigare professor och
prefekt på SLU
- Calle Dandanell, enhetschef på Region Gävleborgs avdelning för Utveckling och
Tillväxt.
- Anna Sörebö, Projektkontoret Landstinget, projektledare för stroke-sjukvården
(sitter med i Arbetsgruppen på Fjärran Höjder)
- Tony Björklund, arkitekt och lärare vid Högskolan i Gävle (sitter med i
Arbetsgruppen på Fjärran Höjder)
- Olov Dahlin, lärare vid Högskolan i Gävle och initiativtagare till
Tvärvetenskapligt forum för hälsostudier och förslaget om en integrativ
hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Utöver resenärerna från Gävle var följande personer med:
- Pia Carlson, medicinjournalist (Reportagebörsen i Göteborg) som har skrivit
boken Integrativ vård med konventionella, alternativa och komplementära
metoder tillsammans med Torkel Falkenberg, forskningsledare vid Enheten för
studier av integrativ vård, Karolinska Institutet
-

Liselotte Björk, vårdutvecklingsledare
Fanny Airosa, projektledare/smärtsjuksköterska
Båda från Centrum för Integrativ Medicin, akutvårdsavdelningen på Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge:
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=787021
http://www.sr.se/cgibin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=1700350
Dessa resenärers resor bekostades av Karolinska Sjukhuset.

Olov Dahlin
Högskolan i Gävle
Tvärvetenskapligt forum för hälsostudier
www.hig.se/helna
odn@hig.se
026-64 87 73
0707-34 36 38

Ett helhetsgrepp på hälsa

Fjärran Höjderområdet
Skiss ur Program för detaljplan godkänd av Kommunfullmäktige 2004-11-29.
Olsbacka 11:18, Fjärran Höjderområdet.

Enligt planen är det vid siffran 4 planerat odling/trädgård. Där skulle det bli naturligt att
förlägga en eventuell restorativ/integrativ hälsomottagning - gärna i en hälsoträdgård.

FJÄRRAN HÖJDER – HÄLSOPARKEN

Annika Thyrestam, Ingela Edkvist 090126

1. Inledning
I anslutning till den planerade hälsomottagningen vid Fjärran Höjder och som en förutsättning
för en hälsopark är väl planerade och utformade trädgårdsrum av största vikt. Gröna rum har
under lång tid och i många länder anlagts i syfte att vara hälsofrämjande, rehabiliterande och
återhämtande miljöer i anslutning till exempelvis sjukhus, särskilda boenden och fängelser. I
Sverige finns ett fåtal fungerande hälsofrämjande trädgårdar, till skillnad från till exempel
England, USA och Australien.

Forskning har visat på goda resultat i nyttjandet av olika former av gröna miljöer när det
handlar om både rehabilitering, återhämtning och för att främja sociala sammanhang. Även i
äldrevården, exempelvis för att stödja personer med demens, har väl utformade trädgårdar
visat sig stärka det friska och stödja förmågan till integritet och aktivitet.

De olika trädgårdsrummen kan utformas för att stödja antingen det restorativa behovet av att
vila och bara vara, eller ett rehabiliterande syfte där trädgården används för aktivitet i olika
former, eller sociala rum där möten och arbete stärker självkänsla och förmåga.

I anslutning till en integrativ hälsomottagning, där besökarna kommer i förebyggande syfte,
eller är i riskzonen för att drabbas av utmattningssyndrom och/ eller långtidssjukskrivning,
behövs olika rumsliga karaktärer för att varje individ ska kunna finna den miljö som bäst
stöder just den individen. Olika rumsliga miljöer ska även stödja de som arbetar med olika
terapier som kan utföras utomhus och de som arbetar med de gröna miljöerna.
Övergripande ska trädgårdarnas utformning samspela med byggnaderna och dess användning,
med den yttre platsens förutsättningar, badhusets besökare och allmänt vara en vacker och
tilltalande miljö.

Trädgårdarna är en del av den integrativa terapin/vården och utgör därmed en arena för
forskning kring exempelvis vad det är i de gröna miljöerna som stöder rehabilitering och
återhämtning eller bevarandet av hälsa.

2. Gröna rum och miljöer
I Sverige finns det några trädgårdsanläggningar som på olika sätt används i hälsofrämjande
syften, både rehabilterande och restorativa. Den största, som samtidigt är en forskningsarena,
är Alnarps rehabiliteringsträdgårdar. Dit remitteras människor med långvariga
utmattningssyndrom och smärttillstånd (www.Lpal.slu.se/health/).

I anslutning till Danderyds sjukhus finns en rehabiliteringsträdgård där människor i arbetsför
ålder med förvärvad hjärnskada efter stroke, traumatiska skallskador, tumörer eller infektioner
använder trädgården som plats och verktyg i behandlingen av motoriska och kognitiva
funktioner. (www.ds.se/Web/NormalPage_1474.aspx).

På Vidarkliniken i Järna, Sveriges enda antroposofiska sjukhus, tar man emot både
akutpatienter, människor med olika utmattningssyndrom, stressrelaterade sjukdomar och
smärta, men även människor i sorg och livskris med behov av återhämtning. Där är
trädgårdsterapi en del i behandlingen (www.vidarkliniken.se).

Sinnenas rum på Umeå Universitets idrottsmedicinska enhet är en rehabiliteringsträdgård som
stöder både skaderehabilitering och behov av återhämtning (www.umu.se/dsps/ime).
Haga hälsoträdgård är en privat anläggning för människor i arbetslivet i behov av
rehabilitering för utmattningssyndrom, stressrelaterade tillstånd och olika smärttillstånd.
Trädgården är utformad för att stödja människors behov av aktivitet, stimulans och vila
(www.haga.se).

På Kosters trädgårdar finns en mottagning för människor som har behov av rehabilitering
tillbaka till arbetslivet och där Grönt kort i friskvård används i preventivt syfte för att varva
ned innan det är för sent (www.kosterstradgardar.se)

Ovan nämna trädgårdar är främst till för människor i arbetsför ålder. Det finns även
trädgårdar som är särskilt utformade för att möte behov hos yngre och äldre. Barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken i Helsingborg har en mottagning där trädgården används för att
stödja barn och ungdomar med olika psykologiska problem som depressioner, ätstörningar
eller exempelvis Damp.

Sinnenas trädgård vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm är en miljö utformad särskilt för
äldre människor, där trädgården används för att fungera förebyggande, vidmakthållande och
rehabiliterande.
(www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Norrmalm/Sinnenas-tradgard-/)
Andra exempel på trädgårdar i anslutning till äldres boende är Prästgårdsparken i Älvsjö och
Sinnenas och minnenas park i Hällefors
(www.hellefors.se/kommunen/sidansbild/sinminparkbroschyr08.pdf).
Båda är öppna för allmänheten.

Exempel på sociala trädgårdar finns på Stigbyskolan på Visingsö, som är ett statligt
ungdomshem. I exempelvis England, Holland och i USA finns många fler exempel på hur
utemiljön i allmänhet och trädgården i synnerhet används för att stödja människor med olika
behov. När det gäller sociala trädgårdar är den verksamhet som organisationen Thrive
(www.thrive.org.uk) driver i Londonparken Battersea ett exempel. Det är en för allmänheten
öppen trädgård dit människor med olika sociala behov kommer för att utvecklas sina speciella
behov och kunskaper. Detta kallas för gardens for social inclusion och handlar om att
använda trädgården som en plats för att inkludera människor som tidigare varit
marginaliserade av en eller annan anledning. Andra exempel på sociala trädgårdsprojekt är
city farms, trädgårdar i urbana miljöer där de boende kan mötas, integreras och lära sig odla
(www.farmgarden.org.uk, http://efcf.vgc.be) . I USA finns många exempel på små trädgårdar
i i övrigt grå betongförstäder som har blivit startpunkten för många boende att förändra sina
liv. Det finns fängelseträdgårdar, trädgårdar för unga med särskilda behov och trädgårdar för
utbildning och undervisning (exempelvis förskole- och skolträdgårdar och utomhusdidaktik).
Trädgården som en arena för livsstilsförändringar (”using gardens for changing lives” är
Thrive’s motto) är också en inriktning, där några av ovanstående exempel passar in.

Forskningen kring hur och varför gröna miljöer, trädgårdsarbete och utevistelse stöder
människors välbefinnande eller tillfrisknande har ökat markant under de senaste decennierna,
men kunskapen om nyttan att visats ute har alltid funnits hos dem som arbetar med hälsa och
sjukdom. Grovt kan man indela den mest uppmärksammade forskningen som kom under 70och 80-talen i två riktningar (som mycket väl kan kombineras) – en teori om att gröna miljöer
kräver spontan uppmärksamhet vilket underlättar återhämtning från mental utmattning till
skillnad från den riktade uppmärksamheten som kräver stor ansträngning (Kaplan R & Kaplan
S 1989. The Experience of Nature. A Psychological Perspective. Cambridge, MA:Cambridge

Univesrity Press, KaplanR, Kapolan S & Ryan R.L. 1998. With People in Mind. Design and
Management of Everyday Nature. Washington, DC: Island Press) samt en teori om att
människans alarmreaktioner inför fara, som vi har med oss från urtiden, aktiveras även i det
moderna samhället men där det finns få miljöer vi upplever som trygga. Ulrich (1993.
Biophilia, Biophobia, and Natural Landscapes. I Kellert & Wilson, red) The Biophilia
Hypothesis, s 73-137. Washington, DC: Island Books)) har i sin forskning identifierat hur
miljöer som signalerar faran över bör se ut, vilket kan användas i den moderna
landskapsplaneringen.

Vid utevistelse inverkar tre olika faktorer positivt på vår hälsa. Det är hälsoeffekter genom
solljus, luft och temperatur, hälsoeffekter genom fysisk aktivitet utomhus samt positiva
hälsoeffekter utifrån utemiljöns egenskaper (Bengtsson, A, 2003:29. Utemiljöns betydelse för
äldre och funktionshindrade. Kunskapssammanställing, Statens folkhälsoinstitut). Vid
utevistelse i solsken hjälper det ultravioletta ljuset i dagsljuset oss att tillgodogöra oss vitamin
D, vilket är viktigt för att inte skelettet ska urkalkas. Även på vintern när det är ont om
dagsljus är det viktigt att vara utomhus (Cooper Marcus, C, Barnes, M,1999:64. Healing
Gardens. Therapeutic. Benefits and Design Recommendations. John Wiley & Sons, Inc).
Ljuset vid daglig utevistelse kan ge människor en naturlig dygnsrytm med bättre nattsömn
som följd, vilket i sin tur påverkar ämnesomsättningen och prestationsförmågan
(Johansson M, Küller M et al, 2005: 88 Svensk miljöpsykologi. Studentlitteratur).

En undersökning jämförde om äldre personers vistelse utomhus i en grön, rekreativ miljö gav
andra effekter än vistelse inomhus i det rum som försökspersonernas föredrog att vistas i.
Undersökningen visade att vistelse utomhus ökade alla försökspersoners koncentrationsförmåga och de med nedsatt psykofysiologisk balans förbättrade även sina värden avseende
puls och diastoliskt blodtryck (Ottosson J, Grahn, P, 2005: 40- 41 A Comparison of Leisure
Time Spent in a Garden with Leisure Time Spent Indoors: On Measures of Restoration in
Residents in Geriatric Care. Landscape Research Vol. 30).

Ulrich visade 1984 att utsikt över en grön miljö efter genomgången gallstensoperation gav
positiva effekter på hälsan för patienter jämfört med en kontrollgrupp av patienter som hade
utsikt över en tegelstensvägg. Patienter med utsikt över den gröna miljön hade i snitt kortare
vårdtid, behövde mindre smärtstillande medicin samt tillkallade personal i mindre
utsträckning (Cooper Marcus & Barnes 1999:59).

Trädgården kan ge en tillfällig flykt från en svår situation, antingen genom möjligheten att
vistas i den men även genom att betraktas från ett fönster (Bengtsson 2003:50).
Ulrich menar att trädgård kan hjälpa patienter med kroniska sjukdomar att hantera upplevd
stress, motverka depression samt ge ökad livskvalité både för patienten och anhöriga
(Cooper Marcus Barnes 1999:27–86).

När en människa har stort behov av hjälp och har stora svårigheter att förflytta sig så ökar
närmiljöns betydelse. En god miljö är många gånger en förutsättning för att personer med
påtagliga funktionshinder ska kunna utföra olika aktiviteter. En god miljö kan locka en person
till aktivitet, medan motsatsen kan motverka aktivitet (Bengtsson 2003:40-41).

Forskningen har lett vidare åt flera håll och med multidisciplinära ansträngningar – psykologi,
miljöpsykologi, landskapsarkitektur, designteori, hälso- och vårdvetenskap med mera.
I Sverige har forskningen vid Statens Lantbruksuniversitet i Alnarp genererat många
avhandlingar och givit upphov till forskningsresultat som legat till grund för olika kommunala
och andra satsningar på en utvecklad grön miljö i anslutning till miljöer för människor med
särskilda behov. Exempelvis har Patrik Grahns forskning lagt grunden till inte bara
rehabiliteringsanläggningen i Alnarp utan också gett upphov till många böcker och artiklar
kring de frågeställningar och forskningsresultat som kommit fram. Även Hartig, Ottosson,
Stigsdotter med flera har bidragit till den svenska forskningen, liksom många praktiker som
bidragit med erfarenheter från trädgårdsterapi (se också Myhr, U, 2007. Utemiljö och hälsa.
Nr 1 i Arkus serie litteraturöversikter, Schmidtbauer, P, Grahn, P & Lieberg, M, 2005.
Tänkvärda trädgårdar. När utemiljön blir en del av vården, Jernberg, A, 2001. Natur och
trädgård inom vård och omsorg, Stockholm: Formas och Olsson, T, (red), 1998. Människans
natur. Det grönas betydelse för vårt välbefinnande. Stockholm: Byggforskningsrådet, för mer
information, bredare översikt och fler referenser).

3. Hälsoparkens gröna rum
I Hälsoparken ska finnas olika utemiljöer för olika behov. Främst ska dock miljöerna
tillfredsställa besökare till de olika mottagningarna, men även de som arbetar med
mottagningarna eller i trädgårdarna samt den allmänhet som besöker park och/ eller bad.
Vissa delar av behandlingarna ska kunna förläggas till hälsoparkens olika delar, både
gemensamma och enskilda behandlingar.

1/ En restorativ trädgård ska ligga i anslutning till mottagningsrummen, men tydligt
avgränsad från de andra utemiljöerna och från insyn. Den restorativa trädgården ska ge
känslan av att komma in i en annan värld med ett val av material och händelser som fångar
den spontana uppmärksamheten. Platsen ska stödja det som man har lust och kraft att göra.

2/ En vinterträdgård, som ligger i anslutning till en restaurang och matsal, ska fungera som en
avstressande miljö i den öppna delen av anläggningen. En del ska vara avskild och tillåta en
lugnare miljö, en annan del ska vara en öppen mötesplats.

3/ En del av de grönsaker och örter som restaurangen använder ska odlas i en mer öppen del
av anläggningen. Trädgården kan både fungera som en träningsmiljö för olika sociala
sammanhang, men också som en plats för utbildning i odlings- och trädgårdsskötsel. En viktig
plats där människor från utsatta grupper som behöver stöd och hjälp i sin dagliga verksamhet
har möjlighet att växa som individer. Där ska det finnas möjlighet för utsatta grupper som
behöver stöd och hjälp i sin dagliga verksamhet och där trädgården kan fungera både som en
träningsmiljö för olika sociala sammanhang, men också för att utbilda i odlings- och
trädgårdsskötsel och därmed stärka individen. Denna trädgård/odlingsyta ska därmed kunna
fungera som en social mötesplats.

4/ I nära anslutning till restaurang, gästhem och odlingsytor ligger ett växthus. Där finns
möjlighet till grön rehabilitering året runt. Växthuset ska även tillhandahålla vissa grödor och
växter under vinterhalvåret, samt garantera en tidig start på odlingssäsongen.

5/ I en del av utemiljön finns utrymme för så kallade idéträdgårdar, som ska ge underlag för
den mjuka uppmärksamheten, både för besökare av mottagningens utbud och allmänheten.
Dessa ska ligga i anslutning till de sociala trädgårdarna och locka till kreativitet och
inspiration.

Samtliga delar ska anläggas med utifrån en ekologisk grundsyn och i samklang med de
kretsloppstankar och den arkitektoniska idén som hela anläggningen vilar på. Tillgänglighet
och framkomlighet för alla, med en varm och omhändertagande formgivning, omsorg om
detaljer, kvalitet i materialval och tydlighet gäller hela området. Särskilda underlag för att

stödja träning, justerbara arbetshöjder på till exempel odlingslådor och bord ska finnas liksom
möjlighet till både avskildhet och gemenskap.

Liksom den integrativa mottagningens olika terapier ska kunna användas för praktik,
forskning och utbildning, så ska även de gröna terapiernas utformning, verksamhet och
resultat noggrant studeras för att kunna vidareutvecklas.

Bilaga 6
Skiss Fjärran Höjder
Tony Björklund 2008-12-02

Skiss över förslag till ”Tillfällig trädgård” vid Fjärran Höjder av
trädgårdsmästare Ingela Edkvist och Annika Thyrestam.

Rehabilitering och förebyggande
hälsofrämjande verksamhet i
Fjärranhöjders hälsopark Gävle
Syfte/Mål: Att stärka individens självläkande krafter i natur och trädgårdsmiljö i
enlighet med aktuell forskning av bland andra Patrik Grahn från SLU i Alnarp.
Målgrupp: Rehabiliteringspersonal från Gävle kommun eller Landstingspersonal från
Gävleborgs läns landsting med stressrelaterad sjukskrivning.
Förebyggande grupper: Personer med upprepad korttids sjukskrivning med
stressrelaterad problematik.
Chefsgrupper: Personer som är i behov av återhämtning och/eller som vill fördjupa
sig i stresshantering.
Personal:

- Beteendevetare/mindfulnessinstruktörer med månårig erfarenhet
- Trädgårdsmästare
- Pedagog – i natur –hälso och trädgård
- Sjukgymnast

Nära Samarbete med högskolan i Gävle, läkare, försäkringskassan och arbetsgivare
m fl.
Rehab tid: 12 veckor. 2 halvdagar i veckan.
Gruppstorlek: 8 – 10 deltagare
Introduktion: Nulägesanalys med en livsstilsprofil och hälsoundersökning. Därefter
görs en individuell rehab. plan för var och en.
Verksamheter: - Mindfulness kurs MBSR(enligt Jon Kabat Zin) innehållande,
avslappningsövningar, meditation och yoga.
- Gruppsamlingar för att dela erfarenheter.
-Natur- och trädgårdsaktiviteter i grupp och individuellt.
-Hantverk inom- och utomhus beroende på väder och årstid.
-Personlig coachning
-Föredrag om olika aktuella teman.
-Motion och bad.
Vid avslut : Upprättas en individuell handlingsplan för återgång till arbete eller studier
i nära samarbete med arbetsgivare, försäkringskassa om möjligt sjukskrivande läkare.
Återträff och uppföljning: Återträff sker efter 3, 6 och 12 månader.

Förebyggande grupper: Tid 8 veckor, en halvdag i veckan.
Gruppstorlek: 8 – 10 deltagare
Syfte: Att återfå balans mellan arbete och vila.
Verksamheter: -Mindfulness
-Aktiviteter i natur- och trädgård.
-Föredrag om aktuella teman.
-Rörelseglädje och bad.
Chefsgrupper: Tid 4 – 6 veckor, en halvdag i veckan.
Gruppstorklek: 8 – 10 deltagare.
Verksamheter: -Mindfulness
-Aktiviteter i natur och trädgård
-Föredrag om aktuella teman.
-Ledarskap
Lisbeth Pedersen kan ansvara för att:
- vara sammanhållande för programaktiviteterna i hälsoparken.
- tillsammans med andra aktörer planera och genomföra olika verksamheter.
- kontaktperson till arbetsgivare och berörda myndigheter.

Attitydundersökning om integrativ hälsomottagning vid
Fjärran Höjder
Besökare vid Fjärran Höjder
Grupp

Besvarade/utdelade enkäter
Svarsfrekvens
Ålder
-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
Kön
Kvinna
Man

Besökare
Fjärran Höjder
72/130
55 %

14
31
8,5
24
15,5
5,5
1,5

79
21

Besök på Fjärran Höjder
Aldrig
1-3
4-10
Fler än 10

11
15,5
20
53,5

Känner till FH-projektet
Ja
Nej

26
74

Behov av KAM-forskning
Stort behov
Någon mån
Inget behov
Vet ej

41,5
42,5
1,5
14,5

Skattemedel till KAM
Ja
Nej
Vet ej

54,5
16
29,5

Sökt KAM-vård
Aldrig
1-3 ggr
4-10 ggr
Fler än 10

54,5
17,5
14,5
13,5

Berättat för vården
Ja
Nej
Vet ej

23,5
60,5
16

Känna sig bekväm
Ja
Nej
Vet ej
Samverkan HC+KAM
Ja
Nej
Vet ej

84
16

87
13

Relation vårdgivare/-tagare
Respekt o förtroende
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer

3
3
19
75

Stöttad egenmakt
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer

6
19
75

Bli sedd och bemött som helhet
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer

1,5
4
16,5
78

Andlig dimension
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer

4
5,5
19,5
25
46

Vårdgivarens hälsa
Ja
Nej
Vet ej

79
4
17

Hälsoträdgård
Ja
Nej
Vet ej

73
3
24

Kultur och kreativitet
Ja
Nej
Vet ej

74
4
22

Modell för miljöarbete
Ja
Nej
Vet ej

66
34

Förbättrad folkhälsa
Ja
Nej
Vet ej

63
3
34

Rekreation och återhämtning
Aldrig
Då och då
Ofta
Alltid
Vet ej

5,5
47,5
12,5
5,5
29

Rehabilitering
Aldrig
Då och då
Ofta
Alltid
Vet ej

5,5
37,5
16,5
8,5
32

Vårdtagare vid tre hälsocentraler
Grupp

Vårdtagare
Hälsocentral A
Besvarade/utdelade enkäter
25/25
Svarsfrekvens
100 %

Vårdtagare
Hälsocentral B
27/27
100 %

Vårdtagare
Hälsocentral C
26/26
100 %

Vårdtagare
Totalt
78/78
100 %

4
29,5
15
22
11
11
7,5

8
4
23
46
15
4

4
14
11,5
24,5
28,5
9
7,5
1

Ålder
-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89

12
4

Kön
Kvinna
Man

62,5
37,5

50
50

61,5
38,5

58
42

Besök på Fjärran Höjder
Aldrig
1-3
4-10
Fler än 10

24
32
8
36

26
15
18,5
40,5

44
32
8
20

31
25,5
11,5
32

Känner till FH-projektet
Ja
Nej

8
92

7,5
92,5

8
92

8
92

48
36

37
37

54
23

46,5
32

16

26

23

21,5

Skattemedel till KAM
Ja
Nej
Vet ej

72
12
16

60
16
24

56
44

62,5
9,5
28

Sökt KAM-vård
Aldrig
1-3 ggr
4-10 ggr
Fler än 10

64
20
8
8

65,5
11,5
11,5
11,5

50
23
11,5
15,5

60
18
10,5
11,5

Berättat för vården
Ja
Nej
Vet ej

23,5
53
27

33,5
46,5
20

39
50
11

32
49
19

Känna sig bekväm
Ja
Nej
Vet ej

72
4
24

65,5
8,5
26

76
4
20

71
5,5
23,5

Behov av KAM-forskning
Stort behov
Någon mån
Inget behov
Vet ej

8
4
16
28
28

Samverkan HC+KAM
Ja
Nej
Vet ej

80
4
16

68
8
24

88
12

78,5
4
17,5

R Relation vårdgivare/-tagare
Respekt o förtroende
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer

12
12
76

7,5
22
66,5

4
12
84

8
15,5
75

Stöttad egenmakt
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer

12
12
76

4
4
23
69

8
16
76

1,5
8
17
73,5

Bli sedd och bemött som helhet
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer

4
4
16
76

7,5
15,5
77

8
12
80

1,5
6,5
14,5
77,5

4
21
16,5
58,5

11,5
7,5
19
31
31

20
32
48

4
4
20
26,5
45,5

80

81,5

20

18,5

88
4
8

83
1,5
15,5

68

79

32

84,5
4
11,5

21

77
1,5
21,5

Kultur och kreativitet
Ja
Nej
Vet ej

56
8
36

69
11,5
19,5

83,5
4
12,5

69,5
8
22,5

Modell för miljöarbete
Ja
Nej
Vet ej

52
4
44

60

66,5

40

33,5

59,5
1,5
39

Förbättrad folkhälsa
Ja
Nej
Vet ej

56
12
32

50
4
46

66,5

Andlig dimension
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer
Vårdgivarens hälsa
Ja
Nej
Vet ej
Hälsoträdgård
Ja
Nej
Vet ej

4

1,5

33,5

57,5
5,5
37

Rekreation och återhämtning
Aldrig
Då och då
Ofta
Alltid
Vet ej
Rehabilitering
Aldrig
Då och då
Ofta
Alltid
Vet ej

8
60
16
4
12

18,5
37
15

4
52
22

29,5

22

10
50
17,5
1,5
21

8
36
32

11
26
15
15
33

4
52
18
4
22

7,5
38
21,5
6,5
26,5

24

Vårdgivare vid tre hälsocentraler i Gävletrakten
Grupp

Hälsocentral A

Hälsocentral B

Hälsocentral C

Totalt

19/45
42 %

14/15
93 %

5/20
25 %

38/81
53 %

58
42

14,5
21,5
57
7

80
20

5
53
39,5
2,5

79
21

100

100

93
7

Besök på Fjärran Höjder
Aldrig
1-3
4-10
Fler än 10

21
10,5
10,5
58

7
7
21,5
64,5

20
40
40

16
19
10,5
54,5

Känner till FH-projektet
Ja
Nej

47,5
52,5

7
93

20
80

25
75

21
73,5

43
43
14

40
40

34,5
52,5
4,5
8,5

Besvarade/utdelade enkäter
Svarsfrekvens
Ålder
-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
Kön
Kvinna
Man

Behov av KAM-forskning
Stort behov
Någon mån
Inget behov
Vet ej

5,5

Finansiering av KAM-forskning
Staten
Ja
47,5
Nej
21
Vet ej
31,5
Landstinget
Ja
Nej
Vet ej
Forskningsråd/stiftelser
Ja
Nej
Vet ej
Skattemedel till KAM
Ja
Nej
Vet ej

20

45,5
36,5
18

40
60

44,5
19
36,5

17,5
47
35,5

20
60
20

40
20
40

26
42,5
31,5

78
22

75
16,5
8,5

40
20
40

64,5
12
23,5

47
16
37

36
50
14

40

41
22
37

60

Sökt KAM-vård
Aldrig
1-3 ggr
4-10 ggr
Fler än 10
Känna sig bekväm
Ja
Nej
Vet ej

84
5
11

64
14,5
14,5
7

60
20
20

69,5
13
5
12,5

100

93

100

97,5

7

Samverkan i team
Ja
Nej
Vet ej

58
16
26

57
14,5
28,5

Relation vårdgivare/-tagare
Respekt o förtroende
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer

16
84

Stöttad egenmakt
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer

16
84

2,5

20

65
10
25

100

20
80

12
88

100

100

5,5
94,5

Bli sedd och bemött som helhet
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
5,5
Instäm i någon mån
10,5
Instämmer
84

100

20
80

2
10
88

Andlig dimension
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer

5,5
42
52,5

7
7
86

40
60

4
30
66

94,5
5,5

93

80

7

20

Vårdgivarens hälsa
Ja
Nej
Vet ej

80

Finansiering av byggnad
Kommunala medel
Ja
Nej
Vet ej

10,5
37
52,5

25
50
25

20

Landstingsmedel
Ja
Nej
Vet ej

10,5
42
47,5

8,5
66,5
25

20

80

80

89
2
9

18,5
29
52,5

13
36
51

Företag/sponsring
Ja
Nej
Vet ej

52,5

78,5

20

50,5

47,5

21,5

80

49,5

52,5

20

47,5

54
15,5
30,5

80

42
5
53

21
42
37

11
55,5
33,5

100

10,5
32,5
57,5

Landstinget
Ja
Nej
Vet ej

16,5
50
33,5

10
60
30

100

9
36,5
54,5

Stiftelse/privat hälsocentral
Ja
Nej
Vet ej

35,5
17,5
47

77

20
20
60

44
12,5
43,5

58
21
21

64,5
21,5
14

100

74
14
12

Köpa friskvårdstjänster
Ja
Nej
Vet ej

73,5
10,5
16,5

64,5
7
28,5

100

79
6
15

Hälsoträdgård
Ja
Nej
Vet ej

42
10,5
47,5

64
14,5
21,5

80

62
8,5
29,5

Kultur och kreativitet
Ja
Nej
Vet ej

31,5
5
63,5

57
14,5
28,5

80

Modell för miljöarbete
Ja
Nej
Vet ej

37
5
58

21,5
14,5
64

80

26,5
10,5
63

50
21,5
28,5

60

Donationer
Ja
Nej
Vet ej
Huvudman för mottagning
Kommunen
Ja
Nej
Vet ej

Samverka/remittera
Ja
Nej
Vet ej

Förbättrad folkhälsa
Ja
Nej
Vet ej

23

20

20

20

40

56
6,5
37,5

46
6,5
47,5

45,5
10,5
44

Anställda på företag och myndighet
Grupp
Småföretag
Besvarade/utdelade enkäter
4/15
Svarsfrekvens
27 %
Ålder
-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
Kön
Kvinna
Man
Besök på Fjärran Höjder
Aldrig
1-3
4-10
Fler än 10
Känner till FH-projektet
Ja
Nej
Behov av KAM-forskning
Stort behov
Någon mån
Inget behov
Vet ej
Skattemedel till KAM
Ja
Nej
Vet ej

Större företag
6/6
100 %

Myndighet
23/65
35 %

Totalt
33/86
54 %

25

16,5
33,5
50

26
30,5
13
8,5
22

25,5
18,5
10
14
32

50
50

33,5
66,5

61
39

48
52

50
25
25

16,5
16,5
67

39
22
13
26

35
16
18
31

100

100

100

100

25
50

83,5

4,5
61

37,5
37

25

16,5

34,5

25,5

25
25
50

67
16,5
16,5

39
13
48

44
18
38

69,5
13
4,5
13

59,5
12,5
1,5
26,5

50
25

Sökt KAM-vård
Aldrig
1-3 ggr
4-10 ggr
Fler än 10

25
25

83,5

50

16,5

Berättat för vården
Ja
Nej
Vet ej

25
50
25

100

17
41,5
41,5

47,5
30,5
22

75

100

69,5

81,5

30,5

18,5

69,5
4,5
26

81,5
1,5
17

Känna sig bekväm
Ja
Nej
Vet ej
Samverkan HC+KAM
Ja
Nej
Vet ej

25

75
25

100

Relation vårdgivare/-tagare
Respekt o förtroende
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer

16,5
83,5

4,5
8,5
26
61

1,5
3
14
81,5

16,5
83,5

4,5
8,5
35
52

1,5
3
25,5
70

Bli sedd och bemött som helhet
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
25
Instämmer
75

100

8,5
8,5
26
57

3
3
17
77

Andlig dimension
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer

16,5
16,5
33,5
33,5

13
13
35
26
13

4,5
10
42
20
23,5

Stöttad egenmakt
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer

Vårdgivarens hälsa
Ja
Nej
Vet ej
Hälsoträdgård
Ja
Nej
Vet ej
Kultur och kreativitet
Ja
Nej
Vet ej
Modell för miljöarbete
Ja
Nej
Vet ej
Förbättrad folkhälsa
Ja
Nej
Vet ej

100

25
75

75
25

50
50

100

45,5
9
45,5

65
20
15

50

50
16,5
33,5

48
52

49,5
5,5
45

25
25
50

33,5
66,5

52
9
39

37
11
52

75
25

50
16,5
33,5

39
4,5
56,5

54,5
7
38,5

25

66,5

52

48

75

33,5

48

52

50

Rekreation och återhämtning
Aldrig
Då och då
75
Ofta
Alltid
Vet ej
25
Rehabilitering
Aldrig
Då och då
Ofta
Alltid
Vet ej

50
16,5
33,5

25

50

75

16,5
33,5

30,5
22
8,5
39

10
49
3
5,5
32,5

17,5
17,5
8,5
4,5
52

6
31
3
7
53

Kommun- och landstingspolitiker i Gävle
Grupp
Kommunpolitiker
Besvarade/utdelade enkäter
11/15
Svarsfrekvens
73 %
Ålder
-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89

9
18
18
18
28
9

Kön
Kvinna
Man

22
78

Besök på Fjärran Höjder
Aldrig
1-3
4-10
Fler än 10

40
10
50

Känner till FH-projektet
Ja
Nej

Landstingspolitiker
5/30
17 %

Politiker totalt
16/45
45 %

40
60

4,5
9
29
39
14
4,5

100

61
39

40
40
20

20
40
5
35

73
27

20
80

46,5
53,5

36,5
45,5
9
9

80
20

58
33
4,5
4,5

60
30
10

100

80
15
5

Landstinget
Ja
Nej
Vet ej

62,5
25
12,5

80
20

71
22,5
6,5

Forskningsråd/stiftelser
Ja
Nej
Vet ej

75
12,5
12,5

100

87
6,5
6,5

Skattemedel till KAM
Ja
Nej
Vet ej

62,5
25
12,5

80

71
12,5
16,5

Behov av KAM-forskning
Stort behov
Någon mån
Inget behov
Vet ej
Finansiering av KAM-forskning
Staten
Ja
Nej
Vet ej

20

Sökt KAM-vård
Aldrig
1-3 ggr
4-10 ggr
Fler än 10
Samverkan med KAM
Ja
Nej
Vet ej
Känna sig bekväm
Ja
Nej
Vet ej
Relation vårdgivare/-tagare
Respekt o förtroende
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer
Stöttad egenmakt
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer
Bli sedd och bemött som helhet
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer
Andlig dimension
Avstånd
Avst i någon mån
Vet ej
Instäm i någon mån
Instämmer
Vårdgivarens hälsa
Ja
Nej
Vet ej
Finansiering av byggnad
Kommunala medel
Ja
Nej
Vet ej
Landstingsmedel
Ja
Nej
Vet ej

80
20

80
20

80
10
10

90
10

100

95
5

100

100

100

18
18
64

9

100

9
18
73

4,5

100

18
18
64

9
82

9
86,5

9

100

27
9

9
82

13,5
4,5

37
27

100

18,5
63,5

100

100

100

44,5
44,5
11

60
20
20

52
32
16

56
22
22

80

68
11
21

20

Företag/sponsring
Ja
Nej
Vet ej
Donationer
Ja
Nej
Vet ej

78
11
11

75
25

76,5
5,5
18

100

75

87,5

25

12,5

Huvudman för mottagning
Kommunen
Ja
Nej
Vet ej

12,5
62,5
25

25
50
25

19
56
25

Landstinget
Ja
Nej
Vet ej

44,5
22
33,5

75
25

60
11
29

67
22
11

50
25
25

58,5
23,5
18

100

100

100

100

100

100

63,5

100

82

Stiftelse/privat hälsocentral
Ja
Nej
Vet ej
Samverka/remittera
Ja
Nej
Vet ej
Köpa friskvårdstjänster
Ja
Nej
Vet ej
Hälsoträdgård
Ja
Nej
Vet ej
Kultur och kreativitet
Ja
Nej
Vet ej
Modell för miljöarbete
Ja
Nej
Vet ej
Förbättrad folkhälsa
Ja
Nej
Vet ej
Ge politiskt stöd
Ja
Nej
Vet ej

36,5

18

54,5

80

67

45,5

20

33

73

80

76,5

27

20

23,5

54,5

100

77

45,5

40
20
40

23

80
20

60
10
30

Attitydundersökning om integrativ hälsomottagning vid
Fjärran Höjder
Besökare vid Fjärran Höjder. 130 enkäter utdelade, 72 ifyllda.
Ålder, kön och yrke/sysselsättning samt tidigare besök på Fjärran Höjder
Enkäten inleds med frågor om ålder, kön och yrke/sysselsättning.
Bland de 72 besökarna vid Fjärran Höjder fördelade sig åldern enligt följande:
14 % var under 20 år
31 % var mellan 20-29 år
8,5 % var mellan 30-39 år
24 % var mellan 40-49 år
15,5 % var mellan 50-59 år
5,5 % var mellan 60-69 år
1,5 % var mellan 70-79 år
56 (79 %)var kvinnor och 15 (21 %) var män.
Bland de besökande vid badet var studenter en dominerande grupp (17 %). Det fanns några
lärare (8,5 %). I övrigt fanns en stor spridning på yrken/sysselsättningar, allt från personer
med låg eller ingen utbildning till dem med högre utbildning så som veterinär, tandläkare och
ingenjör.
En följande fråga handlade om ifall/hur många gånger man besökt Fjärran Höjderbadet
tidigare. Denna fråga borde ha formulerats annorlunda. Vissa uppfattade frågan att handla om
just badet fast den var avsedd att inkludera även gympa och träning på Fjärran Höjder (utan
bad). Därav fanns det några (11 %) som svarade att man aldrig varit på Fjärran Höjderbadet.
En majoritet (53,5) svarade att man varit där fler än 10 gånger. 20 % hade varit där 4-10
gånger och 15,5 % hade varit där 1-3 gånger tidigare.
En fråga handlade om ifall man kände till förslaget om en integrativ hälsomottagning vid
Fjärran Höjder. 27 % svarade att man kände till den. 73 % kände inte till det.
Synen på och erfarenheter av komplementär- och alternativmedicin (KAM)
Termen komplementär- och alternativmedicin (KAM) förklarades genom att exempel som
akupunktur, naprapati, shiatsu, mindfulness, massage, trädgårdsterapi, konstterapi och
musikterapi gavs.
Första frågan var om man tycker att det finns behov av att studera och utvärdera KAM.
41,5 % tyckte att det fanns ett stort behov.
42,5 % tyckte att det KAM bör studeras och utvärderas i någon mån.
1,5 % tyckte inte att KAM bör studeras eller utvärderas.
14,5 % visste inte/hade ingen uppfattning i frågan.
Några kommentarer till denna fråga var att man tyckte det var roligt med nya typer av
friskvård; att vissa typer av KAM var bra, andra inte; att Sverige ligger efter inom detta
område och; att med de hälsoproblem vi idag ser i samhället behövs annat än piller.
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Nästa fråga var om man tyckte att KAM, som forskning visat vara effektiv, ska bekostas av
skattemedel på samma sätt som vanlig sjukvård.
54,5 % tyckte att KAM ska bekostas av skattemedel.
16 % tyckte inte att KAM ska bekostas av skattemedel.
29,5 % svarade Vet ej.
Ett par kommentarer till denna fråga var att KAM-behandlingar kan vara minst lika
verksamma som de inom den ordinarie sjukvården samt; att man inte ska ta av pengarna
från den vanliga sjukvården.
På frågan om man själv sökt vård hos någon KAM-terapeut svarade man enligt följande:
54,5 % hade aldrig sökt vård hos någon KAM-terapeut.
17,5 % hade sökt vård hos sådan 1-3 gånger.
14,5 % hade sökt vård hos sådan 4-10 gånger.
13,5 % hade sökt vård hos sådan fler än 10 gånger.
En följdfråga var huruvida man berättat för vårdpersonalen på hälsocentralen att man besökt
en KAM-terapeut. Av de som svarade fördelade sig svaren enligt följande:
23,5 % hade berättat om besöket.
60,5 % hade inte berättat om besöket.
16 % svarade Vet inte.
Här var en kommentar att den ena behandlingsmetoden inte ska behöva utesluta den
andra.
Synen på samverkan mellan ordinarie hälso- och sjukvård och KAM
Nästa fråga relaterade till ovan frågor och handlade om huruvida man tyckte att man borde
kunna känna sig bekväm med att berätta för personalen på hälsocentralen om att man besökt
en KAM-vårdgivare.
84 % svarade att man bör kunna känna sig bekväm med att berätta om besöket.
16 % svarade Vet inte.
Följande fråga var om man tyckte det var önskvärt att personal vid hälsocentralerna skulle
kunna samverka med utövare av KAM-metoder som i forskning visat sig vara effektiva.
87 % tyckte att en sådan samverkan skulle vara önskvärd.
13 % svarade Vet inte.
En kommentar här vara att det var önskvärt att läkarna hade mer kunskap om KAM.
Synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare
För att få svar inom detta område ställdes ett antal påståenden som kunde besvaras utifrån
några olika svarsalternativ. Frågan var vilka påståenden om relationen mellan vårdgivare och
vårdtagare som man ansåg vara av avgörande betydelse för tillfrisknande.
- Att det finns en respektfull och förtroendefull relation mellan mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
3%
Vet ej
3%
Instämmer i någon mån
19 %
Instämmer helt
75 %
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- Att jag blir stöttad i att jag har makt och förmåga att styra över mitt eget liv, min hälsa och
in utveckling.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
6%
Instämmer i någon mån
19 %
Instämmer helt
75 %
- Att jag blir sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, relationer,
föreställningar och uppfattningar om livet finns med.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
1,5 %
Vet ej
4%
Instämmer i någon mån
16,5 %
Instämmer helt
78 %
- Att det finns en öppenhet för den andliga/själsliga/existentiella dimensionen i mötet mellan
mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
4%
Tar avstånd i viss mån
5,5 %
Vet ej
19,5 %
Instämmer i någon mån
25 %
Instämmer helt
46 %
Kommentarer till dessa påståenden var att man vill bli tagen på allvar och lyssnad till;
att man vill bli bemött med empati och känslighet; att vårdgivaren lyssnar på ens behov;
att vårdgivaren känns seriös och har kompetens; att man vill bli bemött förutsättningslöst, utan förutfattade meningar; att man uppskattar tillgänglighet och att få möta samma
vårdare mer än en gång samt; att vårdtagaren själv har ett ansvar för sin hälsa.
En anslutande fråga handlade om huruvida man tyckte att vårdgivaren, på samma sätt som
vårdtagaren förväntas göra, bör ta ansvar för sin hälsa, arbeta med sin självinsikt och sin
personliga utveckling.
79 % svarade Ja
4 % svarade Nej
17 % svarade Vet ej.
Denna fråga kommenterade flera stycken med att man såg det som en självklarhet att
vårdgivaren också arbetar med sin hälsa.

En integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Här följde ett antal frågor som utgick ifrån den tänkta situationen att en integrativ hälsomottagning ska etableras eller redan etablerats vid Fjärran Höjder.
I förslaget om en hälsopark vid Fjärran Höjder är en hälsoträdgård tänkt att finnas med.
Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv inverkan på hälsan. En fråga i enkäten var
därför om man trodde att en hälsoträdgård vid Fjärran Höjder skulle kunna vara en tillgång i
folkhälsoarbetet i Gävle (att hämta kraft i och för rehabilitering).
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73 % svarade Ja
3 % svarade Nej
24 % svarade Vet ej.
Forskning visar också att kultur och kreativitet har en positiv inverkan på hälsan och kan vara
en tillgång i hälsofrämjande folkhälsoarbete. Frågan var om man tyckte att det skulle vara bra
om det vid Fjärran Höjder fanns terapiformer där man använder sig av musik, bild, dans och
drama för att stärka människors välbefinnande och för rehabilitering.
74 % svarade Ja
4 % svarade Nej
22 % svarade Vet ej.
Den tänkta hälsoparken är tänkt att bli så miljöanpassad som möjligt och som ett föredöme för
andra kommuner. En fråga handlade därför om ifall man tyckte att en hälsomottagning, byggd
utifrån ett kretsloppstänkande, med ekologiskt hållbara material och där man använder
alternativa värmekällor skulle lämpa sig som en modell för andra kommuner.
66 % svarade Ja
- svarade Nej
34 % svarade Vet ej.
Nästa fråga var om man trodde att folkhälsan i Gävleborg skulle bli bättre om man införde
integrativ medicin/vård i länet och om man därmed skulle göra en samhällsekonomisk vinst.
63 % svarade Ja
3 % svarade Nej
34 % svarade Vet ej.
Följande fråga var hur ofta man skulle välja att använda den integrativa hälsomottagningen
vid Fjärran Höjder för rekreation och återhämtning, om den redan fanns.
5,5 % svarade Aldrig
47,5 % svarade Då och då
12,5 % svarade Ofta
5,5 % svarade Alltid
29 % svarade Vet ej.
Sista frågan var om man skulle välja att använda den integrativa hälsomottagningen när man
blev sjuk.
5,5 % svarade Aldrig
37,5 % svarade Då och då
16,5 % svarade Ofta
8,5 % svarade Alltid
32 % svarade Vet ej.
En fråga handlade om huruvida man tyckte att en integrativ hälsomottagning vid Fjärran
Höjder låg i linje med Gävle Kommuns satsning på att bli Kulturhuvudstad år 2014. Denna
fråga lämnas utanför rapporten då Gävle kommun inte längre kommer ifråga för den
utmärkelsen.
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Vårdtagare vid tre hälsocentraler i Gävletrakten
Hälsocentral A. 25 enkäter utdelade, 25 ifyllda.
Ålder, kön och yrke/sysselsättning samt tidigare besök på Fjärran Höjder
Enkäten inleds med frågor om ålder, kön och yrke/sysselsättning.
Bland de 25 vårdtagarna vid Hälsocentral A fördelade sig åldern enligt följande:
8 % var under 20 år
4 % var mellan 20-29 år
16 % var mellan 30-39 år
28 % var mellan 40-49 år
28 % var mellan 50-59 år
- var mellan 60-69 år
12 % var mellan 70-79 år
4 % var mellan 80-89 år
15 (60 %) var kvinnor och 10 (40 %) var män.
Bland vårdtagarna var 5 (20 %) pensionärer. 10 (40 %) var utbildade inom vården men av
dessa var två stycken (8 %) sjukskrivna. I övrigt fanns en spridning på yrken/sysselsättningar
med en betoning på personer med låg utbildning.
Fråga om ifall/hur många gånger man besökt Fjärran Höjderbadet tidigare besvarades på
följande sätt:
24 % svarade att man aldrig varit på Fjärran Höjderbadet
32 % hade varit där 1-3 gånger
8 % hade varit där 4-10 gånger
36 % hade varit där fler än 10 gånger.
På fråga om ifall man kände till förslaget om en integrativ hälsomottagning vid Fjärran
Höjder svarade 8 % att man kände till det och 92 % att man inte kände till det.
Synen på och erfarenheter av komplementär- och alternativmedicin (KAM)
På frågan om man tycker att det finns behov av att studera och utvärdera KAM svarade
48 % att man tyckte att det fanns ett stort behov.
36 % att man tyckte att KAM bör studeras och utvärderas i någon mån.
- att man inte tyckte att KAM bör studeras eller utvärderas.
16 % svarade att de inte visste/inte hade någon uppfattning i frågan.
Ett par kommentarer var att det är viktigt eftersom den traditionella sjukvården endast
behandlar sjukdom, en annan därför att vi lever i en stressad värld. KAM erbjuder en
annan typ av vård.
På nästa fråga som handlade om ifall man tyckte att KAM, som forskning visat vara effektiv,
ska bekostas av skattemedel på samma sätt som vanlig sjukvård, svarade man så här:
72 % tyckte att KAM ska bekostas av skattemedel.
12 % tyckte inte att KAM ska bekostas av skattemedel.
16 % svarade Vet ej.
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På frågan om man själv sökt vård hos någon KAM-terapeut svarade man enligt följande:
64 % hade aldrig sökt vård hos någon KAM-terapeut.
20 % hade sökt vård hos sådan 1-3 gånger.
8 % hade sökt vård hos sådan 4-10 gånger.
8 % hade sökt vård hos sådan fler än 10 gånger.
En kommentar här var att man endast sökt KAM-behandlingar i förebyggande syfte,
som en ”självinvestering”. En skrev att just den behandling den personen fått ”inte var
något vidare”, en annan skrev att behandlingen den fått var ”kanonbra”.
En följdfråga var huruvida man berättat för vårdpersonalen på hälsocentralen att man besökt
en KAM-terapeut. Av dem som svarade fördelade sig svaren enligt följande:
20 % hade berättat om besöket.
53 % hade inte berättat om besöket.
27 % svarade Vet inte.
En kommentar på denna fråga var att det betyder mycket att få välja själv vilken typ av
vård man vill ha. En annan skrev att vårdpersonalen på hälsocentralen inte var speciellt
intresserade när personen berättade om sitt besök.
Synen på samverkan mellan ordinarie hälso- och sjukvård och KAM
På frågan om huruvida man tyckte att man borde kunna känna sig bekväm med att berätta för
personalen på hälsocentralen om att man besökt en KAM-vårdgivare svarade man enligt
följande:
72 % svarade att man bör kunna känna sig bekväm med att berätta om besöket.
4 % svarade att det inte är önskvärt att man känner sig bekväm med att berätta.
24 % svarade Vet inte.
På frågan om man tyckte det var önskvärt att personal vid hälsocentralerna skulle kunna
samverka med utövare av KAM-metoder som i forskning visat sig vara effektiva svarade man
så här:
80 % tyckte att en sådan samverkan skulle vara önskvärd.
4 % svara att det inte var önskvärt
16 % svarade Vet inte.
En kommentar var att det är viktigt att motarbeta fördomar i alla sjukvårdsled.
Synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare
För att få svar inom detta område ställdes ett antal påståenden som kunde besvaras utifrån
några olika svarsalternativ. Frågan var vilka påståenden om relationen mellan vårdgivare och
vårdtagare som man ansåg vara av avgörande betydelse för tillfrisknande.
- Att det finns en respektfull och förtroendefull relation mellan mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
12 %
Instämmer i någon mån
12 %
Instämmer helt
76 %
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- Att jag blir stöttad i att jag har makt och förmåga att styra över mitt eget liv, min hälsa och
in utveckling.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
12 %
Instämmer i någon mån
12 %
Instämmer helt
76 %
- Att jag blir sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, relationer,
föreställningar och uppfattningar om livet finns med.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
4%
Vet ej
4%
Instämmer i någon mån
16 %
Instämmer helt
76 %
- Att det finns en öppenhet för den andliga/själsliga/existentiella dimensionen i mötet mellan
mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i viss mån
4%
Vet ej
21 %
Instämmer i någon mån
16,5 %
Instämmer helt
58,5 %
Några kommentarer till dessa påståenden var: att man vill bli tagen på allvar oavsett
problem; att vårdgivaren ska vara trevlig och inte på dåligt humör; att man ska finnas en
öppenhet och man ska kunna känna tillit, samt att vårdgivaren ska kunna ”trygga en” när
man är orolig.
En anslutande fråga handlade om huruvida man tyckte att vårdgivaren, på samma sätt som
vårdtagaren förväntas göra, bör ta ansvar för sin hälsa, arbeta med sin självinsikt och sin
personliga utveckling.
80 % svarade Ja
- svarade Nej
20 % svarade Vet ej.
En kommenterade denna fråga med att det är ett absolut måste inom vården.
En integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Här följde ett antal frågor som utgick ifrån den tänkta situationen att en integrativ hälsomottagning ska etableras eller redan etablerats vid Fjärran Höjder.
I förslaget om en hälsopark vid Fjärran Höjder är en hälsoträdgård tänkt att finnas med.
Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv inverkan på hälsan. En fråga i enkäten var
därför om man trodde att en hälsoträdgård vid Fjärran Höjder skulle kunna vara en tillgång i
folkhälsoarbetet i Gävle (att hämta kraft i och för rehabilitering).
68 % svarade Ja
- svarade Nej
32 % svarade Vet ej.
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Forskning visar också att kultur och kreativitet har en positiv inverkan på hälsan och kan vara
en tillgång i hälsofrämjande folkhälsoarbete. Frågan var om man tyckte att det skulle vara bra
om det vid Fjärran Höjder fanns terapiformer där man använder sig av musik, bild, dans och
drama för att stärka människors välbefinnande och för rehabilitering.
56 % svarade Ja
8 % svarade Nej
36 % svarade Vet ej.
Den tänkta hälsoparken är tänkt att bli så miljöanpassad som möjligt och som ett föredöme för
andra kommuner. En fråga handlade därför om ifall man tyckte att en hälsomottagning, byggd
utifrån ett kretsloppstänkande, med ekologiskt hållbara material och där man använder
alternativa värmekällor skulle lämpa sig som en modell för andra kommuner.
52 % svarade Ja
4 % svarade Nej
44 % svarade Vet ej.
Nästa fråga var om man trodde att folkhälsan i Gävleborg skulle bli bättre om man införde
integrativ medicin/vård i länet och om man därmed skulle göra en samhällsekonomisk vinst.
56 % svarade Ja
12 % svarade Nej
32 % svarade Vet ej.
Följande fråga var hur ofta man skulle välja att använda den integrativa hälsomottagningen
vid Fjärran Höjder för rekreation och återhämtning, om den redan fanns.
8 % svarade Aldrig
60 % svarade Då och då
16 % svarade Ofta
4 % svarade Alltid
12 % svarade Vet ej.
Ett par kommentarer här handlade om att det berodde på kostnaden för behandlingar och
vilken typ av besvär man själv har.
Sista frågan var om man skulle välja att använda den integrativa hälsomottagningen när man
blev sjuk.
8 % svarade Aldrig
36 % svarade Då och då
32 % svarade Ofta
- svarade Alltid
24 % svarade Vet ej.
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Hälsocentral B. 27 enkäter utdelade, 27 ifyllda.
Ålder, kön och yrke/sysselsättning samt tidigare besök på Fjärran Höjder
Enkäten inleds med frågor om ålder, kön och yrke/sysselsättning.
Bland de 27 vårdtagarna vid Hälsocentral B fördelade sig åldern enligt följande:
4 % var under 20 år
29,5 % var mellan 20-29 år
15 % var mellan 30-39 år
22 % var mellan 40-49 år
11 % var mellan 50-59 år
11 % var mellan 60-69 år
7,5 % var mellan 70-79 år
- var mellan 80-89 år
14 (52 %) var kvinnor och 13 (48 %) var män.
Bland vårdtagarna var 4 (15 %) studenter och 3 (11 %) pensionärer. I övrigt fanns en variation
av yrken/sysselsättningar men med en betoning på personer från arbetarklass med låg grad av
utbildning.
Fråga om ifall/hur många gånger man besökt Fjärran Höjderbadet tidigare besvarades på
följande sätt:
26 % svarade att man aldrig varit på Fjärran Höjderbadet
15 % hade varit där 1-3 gånger
18,5 % hade varit där 4-10 gånger
40,5 % hade varit där fler än 10 gånger.
På fråga om ifall man kände till förslaget om en integrativ hälsomottagning vid Fjärran
Höjder svarade 7,5 % att man kände till det och 92,5 % att man inte kände till det.

Synen på och erfarenheter av komplementär- och alternativmedicin (KAM)
På frågan om man tycker att det finns behov av att studera och utvärdera KAM svarade
37 % att man tyckte att det fanns ett stort behov.
37 % att man tyckte att KAM bör studeras och utvärderas i någon mån.
- att man inte tyckte att KAM bör studeras eller utvärderas.
26 % svarade att de inte visste/inte hade någon uppfattning i frågan.
Här kommenterade en person att helheten för vård och hälsa skulle bli bättre genom
användande av KAM och en annan att KAM i många fall är bättre än vanlig vård.
På nästa fråga som handlade om ifall man tyckte att KAM, som forskning visat vara effektiv,
ska bekostas av skattemedel på samma sätt som vanlig sjukvård, svarade man så här:
60 % tyckte att KAM ska bekostas av skattemedel.
16 % tyckte inte att KAM ska bekostas av skattemedel.
24 % svarade Vet ej.
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På frågan om man själv sökt vård hos någon KAM-terapeut svarade man enligt följande:
65,5 % hade aldrig sökt vård hos någon KAM-terapeut.
11,5 % hade sökt vård hos sådan 1-3 gånger.
11,5 % hade sökt vård hos sådan 4-10 gånger.
11,5 % hade sökt vård hos sådan fler än 10 gånger.
En följdfråga var huruvida man berättat för vårdpersonalen på hälsocentralen att man besökt
en KAM-terapeut. Av dem som svarade fördelade sig svaren enligt följande:
33,5 % hade berättat om besöket.
46,5 % hade inte berättat om besöket.
20 % svarade Vet inte.
En kommentar här var att det inte är populärt att man berättar.

Synen på samverkan mellan ordinarie hälso- och sjukvård och KAM
På frågan om huruvida man tyckte att man borde kunna känna sig bekväm med att berätta för
personalen på hälsocentralen om att man besökt en KAM-vårdgivare svarade man enligt
följande:
65,5 % svarade att man bör kunna känna sig bekväm med att berätta om besöket.
8,5 % svarade att det inte är önskvärt att man känner sig bekväm med att berätta.
26 % svarade Vet inte.
På frågan om man tyckte det var önskvärt att personal vid hälsocentralerna skulle kunna
samverka med utövare av KAM-metoder som i forskning visat sig vara effektiva svarade man
så här:
68 % tyckte att en sådan samverkan skulle vara önskvärd.
8 % svara att det inte var önskvärt
24 % svarade Vet inte.

Synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare
För att få svar inom detta område ställdes ett antal påståenden som kunde besvaras utifrån
några olika svarsalternativ. Frågan var vilka påståenden om relationen mellan vårdgivare och
vårdtagare som man ansåg vara av avgörande betydelse för tillfrisknande.
- Att det finns en respektfull och förtroendefull relation mellan mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
4%
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
7,5 %
Instämmer i någon mån
22 %
Instämmer helt
66,5 %
- Att jag blir stöttad i att jag har makt och förmåga att styra över mitt eget liv, min hälsa och
in utveckling.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
4%
Vet ej
4%
Instämmer i någon mån
23 %
Instämmer helt
69 %
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- Att jag blir sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, relationer,
föreställningar och uppfattningar om livet finns med.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
7,5 %
Instämmer i någon mån
15,5 %
Instämmer helt
77 %
- Att det finns en öppenhet för den andliga/själsliga/existentiella dimensionen i mötet mellan
mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
11,5
Tar avstånd i viss mån
7,5 %
Vet ej
19 %
Instämmer i någon mån
31 %
Instämmer helt
31 %
Några kommentarer till dessa påståenden var: att man på den aktuella hälsocentralen
inte har någon familjeläkare; att man vill bli tagen på allvar; att man vill få träffa samma
läkare flera gånger; att man inte vill bli rasistiskt bemött och; att man inte vill bli
behandlad som en ”skruv på ackordbandet i en fabrik”.
En anslutande fråga handlade om huruvida man tyckte att vårdgivaren, på samma sätt som
vårdtagaren förväntas göra, bör ta ansvar för sin hälsa, arbeta med sin självinsikt och sin
personliga utveckling.
81,5 % svarade Ja
- svarade Nej
18,5 % svarade Vet ej.
Två motstridiga synpunkter kom från två olika personer: Om inte vårdtagaren tar hand
om sin egen hälsa är det motsägelsefullt gentemot patienten och; huvudsaken är att
vårdtagaren kan sitt jobb – resten är ett plus.

En integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Här följde ett antal frågor som utgick ifrån den tänkta situationen att en integrativ hälsomottagning ska etableras eller redan etablerats vid Fjärran Höjder.
I förslaget om en hälsopark vid Fjärran Höjder är en hälsoträdgård tänkt att finnas med.
Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv inverkan på hälsan. En fråga i enkäten var
därför om man trodde att en hälsoträdgård vid Fjärran Höjder skulle kunna vara en tillgång i
folkhälsoarbetet i Gävle (att hämta kraft i och för rehabilitering).
84,5 % svarade Ja
4 % svarade Nej
11,5 % svarade Vet ej.
Forskning visar också att kultur och kreativitet har en positiv inverkan på hälsan och kan vara
en tillgång i hälsofrämjande folkhälsoarbete. Frågan var om man tyckte att det skulle vara bra
om det vid Fjärran Höjder fanns terapiformer där man använder sig av musik, bild, dans och
drama för att stärka människors välbefinnande och för rehabilitering.
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69 % svarade Ja
11,5 % svarade Nej
19,5 % svarade Vet ej.
Den tänkta hälsoparken är tänkt att bli så miljöanpassad som möjligt och som ett föredöme för
andra kommuner. En fråga handlade därför om ifall man tyckte att en hälsomottagning, byggd
utifrån ett kretsloppstänkande, med ekologiskt hållbara material och där man använder
alternativa värmekällor skulle lämpa sig som en modell för andra kommuner.
60 % svarade Ja
- svarade Nej
40 % svarade Vet ej.
Nästa fråga var om man trodde att folkhälsan i Gävleborg skulle bli bättre om man införde
integrativ medicin/vård i länet och om man därmed skulle göra en samhällsekonomisk vinst.
50 % svarade Ja
4 % svarade Nej
46 % svarade Vet ej.
Följande fråga var hur ofta man skulle välja att använda den integrativa hälsomottagningen
vid Fjärran Höjder för rekreation och återhämtning, om den redan fanns.
18,5 % svarade Aldrig
37 % svarade Då och då
15 % svarade Ofta
- svarade Alltid
29,5 % svarade Vet ej.
Några kommentarer här var att man skulle kunna testa om det funkar; söka vid
behov/beroende på besvär; att det skulle vara attraktivt om det var stationära läkare (ej
stafettläkare). Ytterligare en person motiverade sitt Aldrig-svar med att hon redan bor i
skogen och inte behöver rekreation på annat håll.
Sista frågan var om man skulle välja att använda den integrativa hälsomottagningen när man
blev sjuk.
11 % svarade Aldrig
26 % svarade Då och då
15 % svarade Ofta
15 svarade Alltid
33 % svarade Vet ej.
Samma kommentarer som ovan gavs.
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Hälsocentral C. 26 enkäter utdelade, 26 ifyllda.
Ålder, kön och yrke/sysselsättning samt tidigare besök på Fjärran Höjder
Enkäten inleds med frågor om ålder, kön och yrke/sysselsättning.
Bland de 26 vårdtagarna vid Hälsocentral C fördelade sig åldern enligt följande:
- var under 20 år
7,5 % var mellan 20-29 år
4 % var mellan 30-39 år
23 % var mellan 40-49 år
46 % var mellan 50-59 år
15,5 % var mellan 60-69 år
4 % var mellan 70-79 år
- var mellan 80-89 år
16 (61,5 %) var kvinnor och 10 (38,5 %) var män.
Bland vårdtagarna jobbade 12 (46 %) inom vård och omsorg. I övrigt fanns en variation av
yrken/sysselsättningar men med en betoning på personer från arbetarklass med låg grad av
utbildning.
Fråga om ifall/hur många gånger man besökt Fjärran Höjderbadet tidigare besvarades på
följande sätt:
42 % svarade att man aldrig varit på Fjärran Höjderbadet
31 % hade varit där 1-3 gånger
7,5 % hade varit där 4-10 gånger
19,5 % hade varit där fler än 10 gånger.
På fråga om ifall man kände till förslaget om en integrativ hälsomottagning vid Fjärran
Höjder svarade 7,5 % att man kände till det och 92,5 % att man inte kände till det.

Synen på och erfarenheter av komplementär- och alternativmedicin (KAM)
På frågan om man tycker att det finns behov av att studera och utvärdera KAM svarade
54 % att man tyckte att det fanns ett stort behov.
23 % att man tyckte att KAM bör studeras och utvärderas i någon mån.
- att man inte tyckte att KAM bör studeras eller utvärderas.
23 % svarade att de inte visste/inte hade någon uppfattning i frågan.
Ett par kommentarer var att det är bra med flera vårdalternativ, en annan menade att det
idag finns en större konsumtion av läkemedel än vad som är nödvändigt. KAM kan
användas istället.
På nästa fråga som handlade om ifall man tyckte att KAM, som forskning visat vara effektiv,
ska bekostas av skattemedel på samma sätt som vanlig sjukvård, svarade man så här:
56 % tyckte att KAM ska bekostas av skattemedel.
- tyckte inte att KAM ska bekostas av skattemedel.
44 % svarade Vet ej.
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På frågan om man själv sökt vård hos någon KAM-terapeut svarade man enligt följande:
50 % hade aldrig sökt vård hos någon KAM-terapeut.
23 % hade sökt vård hos sådan 1-3 gånger.
11,5 % hade sökt vård hos sådan 4-10 gånger.
15,5 % hade sökt vård hos sådan fler än 10 gånger.
En följdfråga var huruvida man berättat för vårdpersonalen på hälsocentralen att man besökt
en KAM-terapeut. Av dem som svarade fördelade sig svaren enligt följande:
39 % hade berättat om besöket.
50 % hade inte berättat om besöket.
11 % svarade Vet inte.

Synen på samverkan mellan ordinarie hälso- och sjukvård och KAM
På frågan om huruvida man tyckte att man borde kunna känna sig bekväm med att berätta för
personalen på hälsocentralen om att man besökt en KAM-vårdgivare svarade man enligt
följande:
76 % svarade att man bör kunna känna sig bekväm med att berätta om besöket.
4 % svarade att det inte är önskvärt att man känner sig bekväm med att berätta.
20 % svarade Vet inte.
På frågan om man tyckte det var önskvärt att personal vid hälsocentralerna skulle kunna
samverka med utövare av KAM-metoder som i forskning visat sig vara effektiva svarade man
så här:
88 % tyckte att en sådan samverkan skulle vara önskvärd.
- svarade att det inte var önskvärt
12 % svarade Vet inte.

Synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare
För att få svar inom detta område ställdes ett antal påståenden som kunde besvaras utifrån
några olika svarsalternativ. Frågan var vilka påståenden om relationen mellan vårdgivare och
vårdtagare som man ansåg vara av avgörande betydelse för tillfrisknande.
- Att det finns en respektfull och förtroendefull relation mellan mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
4%
Instämmer i någon mån
12 %
Instämmer helt
84 %
- Att jag blir stöttad i att jag har makt och förmåga att styra över mitt eget liv, min hälsa och
in utveckling.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
8%
Instämmer i någon mån
16 %
Instämmer helt
76 %
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- Att jag blir sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, relationer,
föreställningar och uppfattningar om livet finns med.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
8%
Instämmer i någon mån
12 %
Instämmer helt
80 %
- Att det finns en öppenhet för den andliga/själsliga/existentiella dimensionen i mötet mellan
mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i viss mån
Vet ej
20 %
Instämmer i någon mån
32 %
Instämmer helt
48 %
En kommentar var att man önskar en hög grad av integritet. En annan var att man vill
slippa byta läkare varje gång man kommer till hälsocentralen.
En anslutande fråga handlade om huruvida man tyckte att vårdgivaren, på samma sätt som
vårdtagaren förväntas göra, bör ta ansvar för sin hälsa, arbeta med sin självinsikt och sin
personliga utveckling.
88 % svarade Ja
4 % svarade Nej
8 % svarade Vet ej.

En integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Här följde ett antal frågor som utgick ifrån den tänkta situationen att en integrativ hälsomottagning ska etableras eller redan etablerats vid Fjärran Höjder.
I förslaget om en hälsopark vid Fjärran Höjder är en hälsoträdgård tänkt att finnas med.
Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv inverkan på hälsan. En fråga i enkäten var
därför om man trodde att en hälsoträdgård vid Fjärran Höjder skulle kunna vara en tillgång i
folkhälsoarbetet i Gävle (att hämta kraft i och för rehabilitering).
79 % svarade Ja
- svarade Nej
21 % svarade Vet ej.
Här kommenterade någon att det bör finnas hälsoparker inte enbart vid Fjärran Höjder
utan även på andra håll, utspritt över länet.
Forskning visar också att kultur och kreativitet har en positiv inverkan på hälsan och kan vara
en tillgång i hälsofrämjande folkhälsoarbete. Frågan var om man tyckte att det skulle vara bra
om det vid Fjärran Höjder fanns terapiformer där man använder sig av musik, bild, dans och
drama för att stärka människors välbefinnande och för rehabilitering.
83,5 svarade Ja
4 % svarade Nej
12,5 % svarade Vet ej.
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Den tänkta hälsoparken är tänkt att bli så miljöanpassad som möjligt och som ett föredöme för
andra kommuner. En fråga handlade därför om ifall man tyckte att en hälsomottagning, byggd
utifrån ett kretsloppstänkande, med ekologiskt hållbara material och där man använder
alternativa värmekällor skulle lämpa sig som en modell för andra kommuner.
66,5 % svarade Ja
- svarade Nej
33,5 % svarade Vet ej.
Nästa fråga var om man trodde att folkhälsan i Gävleborg skulle bli bättre om man införde
integrativ medicin/vård i länet och om man därmed skulle göra en samhällsekonomisk vinst.
66,5 % svarade Ja
- svarade Nej
33,5 % svarade Vet ej.
En person som jobbar inom vården kommenterade att hon kunde se att det finns behov
av detta. En annan menade att det på lång sikt kunde ha en sådan effekt.
Följande fråga var hur ofta man skulle välja att använda den integrativa hälsomottagningen
vid Fjärran Höjder för rekreation och återhämtning, om den redan fanns.
4 % svarade Aldrig
52 % svarade Då och då
22 % svarade Ofta
- svarade Alltid
22 % svarade Vet ej.
Några personer motiverade sitt svar om att de aldrig eller endast då och då skulle
komma att använda sig av hälsomottagningen med att det är för långt från det samhälle
där de bor. Hälsocentralen ligger en bit utanför Gävle. ”Skulle jag bo i Gävle skulle jag
fyllt i ’ofta’ istället”.
Sista frågan var om man skulle välja att använda den integrativa hälsomottagningen när man
blev sjuk.
4 % svarade Aldrig
52 % svarade Då och då
18 % svarade Ofta
4 % svarade Alltid
22 % svarade Vet ej.
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Anställda Småföretag. 15 enkäter utdelade, 4 besvarade.
Ålder, kön och yrke/sysselsättning samt tidigare besök på Fjärran Höjder
Enkäten inleds med frågor om ålder, kön och yrke/sysselsättning.
Bland de 4 anställda vid Småföretaget fördelade sig åldern enligt följande:
- var under 20 år
2 (50 %) var mellan 20-29 år
1 (25 %) var mellan 30-39 år
- var mellan 40-49 år
- var mellan 50-59 år
1 (25 %) var mellan 60-69 år
- var mellan 70-79 år
- var mellan 80-89 år
2 (50 %) var kvinnor och 2 (50 %) var män.
Bland de anställda som fyllde i enkäten fanns två konstruktörer, en administratör och en
konsult.
Fråga om ifall/hur många gånger man besökt Fjärran Höjderbadet tidigare besvarades på
följande sätt:
2 (50 %) svarade att man aldrig varit på Fjärran Höjderbadet
1 (25 %) hade varit där 1-3 gånger
1 (25 %) hade varit där 4-10 gånger.
På fråga om ifall man kände till förslaget om en integrativ hälsomottagning vid Fjärran
Höjder svarade alla 4 (100 %) att man inte kände till det.

Synen på och erfarenheter av komplementär- och alternativmedicin (KAM)
På frågan om man tycker att det finns behov av att studera och utvärdera KAM svarade
1 (25 %) att man tyckte att det fanns ett stort behov.
2 (50 %) att man tyckte att KAM bör studeras och utvärderas i någon mån.
- att man inte tyckte att KAM bör studeras eller utvärderas.
1 (25 %) svarade att de inte visste/inte hade någon uppfattning i frågan.
På nästa fråga som handlade om ifall man tyckte att KAM, som forskning visat vara effektiv,
ska bekostas av skattemedel på samma sätt som vanlig sjukvård, svarade man så här:
1 (25 %) tyckte att KAM ska bekostas av skattemedel.
1 (25 %) tyckte inte att KAM ska bekostas av skattemedel.
2 (50 %) svarade Vet ej.
På frågan om man själv sökt vård hos någon KAM-terapeut svarade man enligt följande:
1 (25 %) hade aldrig sökt vård hos någon KAM-terapeut.
1 (25 %) hade sökt vård hos sådan 1-3 gånger.
- hade sökt vård hos sådan 4-10 gånger.
2 (50 %) hade sökt vård hos sådan fler än 10 gånger.
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En följdfråga var huruvida man berättat för vårdpersonalen på hälsocentralen att man besökt
en KAM-terapeut. Av dem som svarade fördelade sig svaren enligt följande:
1 (25 %) hade berättat om besöket.
2 (50 %) hade inte berättat om besöket.
- svarade Vet inte.

Synen på samverkan mellan ordinarie hälso- och sjukvård och KAM
På frågan om huruvida man tyckte att man borde kunna känna sig bekväm med att berätta för
personalen på hälsocentralen om att man besökt en KAM-vårdgivare svarade man enligt
följande:
3 (75 %) svarade att man bör kunna känna sig bekväm med att berätta om besöket.
- svarade att det inte är önskvärt att man känner sig bekväm med att berätta.
1 (25 %) svarade Vet inte.
På frågan om man tyckte det var önskvärt att personal vid hälsocentralerna skulle kunna
samverka med utövare av KAM-metoder som i forskning visat sig vara effektiva svarade man
så här:
3 (75 %) tyckte att en sådan samverkan skulle vara önskvärd.
- svarade att det inte var önskvärt
1 (25 %) svarade Vet inte.

Synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare
För att få svar inom detta område ställdes ett antal påståenden som kunde besvaras utifrån
några olika svarsalternativ. Frågan var vilka påståenden om relationen mellan vårdgivare och
vårdtagare som man ansåg vara av avgörande betydelse för tillfrisknande.
- Att det finns en respektfull och förtroendefull relation mellan mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
Instämmer helt
4 (100 %)
- Att jag blir stöttad i att jag har makt och förmåga att styra över mitt eget liv, min hälsa och
in utveckling.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
1 (25 %)
Instämmer helt
3 (75 %)
- Att jag blir sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, relationer,
föreställningar och uppfattningar om livet finns med.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
1 (25 %)
Instämmer helt
3 (75 %)
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- Att det finns en öppenhet för den andliga/själsliga/existentiella dimensionen i mötet mellan
mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i viss mån
Vet ej
3 (75 %)
Instämmer i någon mån
Instämmer helt
1 (25 %)

En anslutande fråga handlade om huruvida man tyckte att vårdgivaren, på samma sätt som
vårdtagaren förväntas göra, bör ta ansvar för sin hälsa, arbeta med sin självinsikt och sin
personliga utveckling.
2 (50 %) svarade Ja
2 (50 %) svarade Nej
- svarade Vet ej.
En integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Här följde ett antal frågor som utgick ifrån den tänkta situationen att en integrativ hälsomottagning ska etableras eller redan etablerats vid Fjärran Höjder.
I förslaget om en hälsopark vid Fjärran Höjder är en hälsoträdgård tänkt att finnas med.
Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv inverkan på hälsan. En fråga i enkäten var
därför om man trodde att en hälsoträdgård vid Fjärran Höjder skulle kunna vara en tillgång i
folkhälsoarbetet i Gävle (att hämta kraft i och för rehabilitering).
2 (50 %) svarade Ja
- svarade Nej
2 (50 %) svarade Vet ej.
Forskning visar också att kultur och kreativitet har en positiv inverkan på hälsan och kan vara
en tillgång i hälsofrämjande folkhälsoarbete. Frågan var om man tyckte att det skulle vara bra
om det vid Fjärran Höjder fanns terapiformer där man använder sig av musik, bild, dans och
drama för att stärka människors välbefinnande och för rehabilitering.
1 (25 %) svarade Ja
1 (25 %) svarade Nej
2 (50 %) svarade Vet ej.
Den tänkta hälsoparken är tänkt att bli så miljöanpassad som möjligt och som ett föredöme för
andra kommuner. En fråga handlade därför om ifall man tyckte att en hälsomottagning, byggd
utifrån ett kretsloppstänkande, med ekologiskt hållbara material och där man använder
alternativa värmekällor skulle lämpa sig som en modell för andra kommuner.
3 (75 %) svarade Ja
- svarade Nej
1 (25 %) svarade Vet ej.
Nästa fråga var om man trodde att folkhälsan i Gävleborg skulle bli bättre om man införde
integrativ medicin/vård i länet och om man därmed skulle göra en samhällsekonomisk vinst.
1 (25 %) svarade Ja
- svarade Nej
3 (75 %) svarade Vet ej.
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Följande fråga var hur ofta man skulle välja att använda den integrativa hälsomottagningen
vid Fjärran Höjder för rekreation och återhämtning, om den redan fanns.
- svarade Aldrig
3 (75 %) svarade Då och då
- svarade Ofta
- svarade Alltid
1 (25 %) svarade Vet ej.
Sista frågan var om man skulle välja att använda den integrativa hälsomottagningen när man
blev sjuk.
- svarade Aldrig
1 (25 %) svarade Då och då
- svarade Ofta
- svarade Alltid
3 (75 %) svarade Vet ej.
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Anställda Större företag. 6 enkäter utdelade, 6 besvarade.
Ålder, kön och yrke/sysselsättning samt tidigare besök på Fjärran Höjder
Enkäten inleds med frågor om ålder, kön och yrke/sysselsättning.
Bland de 6 anställda vid Större företag fördelade sig åldern enligt följande:
- var under 20 år
- var mellan 20-29 år
- var mellan 30-39 år
1 (16,5 %) var mellan 40-49 år
2 (33,5 %) var mellan 50-59 år
3 (50 %) var mellan 60-69 år
- var mellan 70-79 år
- var mellan 80-89 år
2 (33,5 %) var kvinnor och 4 (66,5 %) var män.
Bland de anställda som fyllde i enkäten fanns en sekreterare, en personaltjänsteman och fyra
med högre utbildning.
Fråga om ifall/hur många gånger man besökt Fjärran Höjderbadet tidigare besvarades på
följande sätt:
1 (16,5 %) svarade att man aldrig varit på Fjärran Höjderbadet
1 (16,5 %) hade varit där 4-10 gånger
4 (67 %) hade varit där 4-10 gånger.
På fråga om ifall man kände till förslaget om en integrativ hälsomottagning vid Fjärran
Höjder svarade alla 6 (100 %) att man inte kände till det.

Synen på och erfarenheter av komplementär- och alternativmedicin (KAM)
På frågan om man tycker att det finns behov av att studera och utvärdera KAM svarade
5 (83,5 %) att man tyckte att det fanns ett stort behov.
- att man tyckte att KAM bör studeras och utvärderas i någon mån.
- att man inte tyckte att KAM bör studeras eller utvärderas.
1 (16,5 %) svarade att man inte visste/inte hade någon uppfattning i frågan.
På nästa fråga som handlade om ifall man tyckte att KAM, som forskning visat vara effektiv,
ska bekostas av skattemedel på samma sätt som vanlig sjukvård, svarade man så här:
4 (67 %) tyckte att KAM ska bekostas av skattemedel.
1 (16,5 %) tyckte inte att KAM ska bekostas av skattemedel.
1 (16,5 %) svarade Vet ej.
På frågan om man själv sökt vård hos någon KAM-terapeut svarade man enligt följande:
5 (83,5 %) hade aldrig sökt vård hos någon KAM-terapeut.
- hade sökt vård hos sådan 1-3 gånger.
- hade sökt vård hos sådan 4-10 gånger.
1 (16,5 %) hade sökt vård hos sådan fler än 10 gånger.
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En följdfråga var huruvida man berättat för vårdpersonalen på hälsocentralen att man besökt
en KAM-terapeut. Av dem som svarade fördelade sig svaren enligt följande:
1 (100 %) hade berättat om besöket.
- hade inte berättat om besöket.
- svarade Vet inte.

Synen på samverkan mellan ordinarie hälso- och sjukvård och KAM
På frågan om huruvida man tyckte att man borde kunna känna sig bekväm med att berätta för
personalen på hälsocentralen om att man besökt en KAM-vårdgivare svarade man enligt
följande:
6 (100 %) svarade att man bör kunna känna sig bekväm med att berätta om besöket.
- svarade att det inte är önskvärt att man känner sig bekväm med att berätta.
- svarade Vet inte.
På frågan om man tyckte det var önskvärt att personal vid hälsocentralerna skulle kunna
samverka med utövare av KAM-metoder som i forskning visat sig vara effektiva svarade
man:
6 (100 %) tyckte att en sådan samverkan skulle vara önskvärd.
- svarade att det inte var önskvärt
- svarade Vet inte.

Synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare
För att få svar inom detta område ställdes ett antal påståenden som kunde besvaras utifrån
några olika svarsalternativ. Frågan var vilka påståenden om relationen mellan vårdgivare och
vårdtagare som man ansåg vara av avgörande betydelse för tillfrisknande.
- Att det finns en respektfull och förtroendefull relation mellan mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
1 (16,5 %)
Instämmer helt
5 (83,5 %)
- Att jag blir stöttad i att jag har makt och förmåga att styra över mitt eget liv, min hälsa och
in utveckling.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
1 (16,5 %)
Instämmer helt
5 (83,5 %)
- Att jag blir sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, relationer,
föreställningar och uppfattningar om livet finns med.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
Instämmer helt
6 (100 %)
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- Att det finns en öppenhet för den andliga/själsliga/existentiella dimensionen i mötet mellan
mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i viss mån
1 (16,5 %)
Vet ej
1 (16,5 %)
Instämmer i någon mån
2 (33,5 %)
Instämmer helt
2 (33,5 %)

En anslutande fråga handlade om huruvida man tyckte att vårdgivaren, på samma sätt som
vårdtagaren förväntas göra, bör ta ansvar för sin hälsa, arbeta med sin självinsikt och sin
personliga utveckling.
6 (100 %) svarade Ja
- svarade Nej
- svarade Vet ej.
En integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Här följde ett antal frågor som utgick ifrån den tänkta situationen att en integrativ hälsomottagning ska etableras eller redan etablerats vid Fjärran Höjder.
I förslaget om en hälsopark vid Fjärran Höjder är en hälsoträdgård tänkt att finnas med.
Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv inverkan på hälsan. En fråga i enkäten var
därför om man trodde att en hälsoträdgård vid Fjärran Höjder skulle kunna vara en tillgång i
folkhälsoarbetet i Gävle (att hämta kraft i och för rehabilitering).
3 (50 %) svarade Ja
1 (16,5 %) svarade Nej
2 (33,5 %) svarade Vet ej.
Forskning visar också att kultur och kreativitet har en positiv inverkan på hälsan och kan vara
en tillgång i hälsofrämjande folkhälsoarbete. Frågan var om man tyckte att det skulle vara bra
om det vid Fjärran Höjder fanns terapiformer där man använder sig av musik, bild, dans och
drama för att stärka människors välbefinnande och för rehabilitering.
2 (33,5 %) svarade Ja
- svarade Nej
4 (66,5 %) svarade Vet ej.
Den tänkta hälsoparken är tänkt att bli så miljöanpassad som möjligt och som ett föredöme för
andra kommuner. En fråga handlade därför om ifall man tyckte att en hälsomottagning, byggd
utifrån ett kretsloppstänkande, med ekologiskt hållbara material och där man använder
alternativa värmekällor skulle lämpa sig som en modell för andra kommuner.
3 (50 %) svarade Ja
1 (16,5 %) svarade Nej
2 (33,5 %) svarade Vet ej.
Nästa fråga var om man trodde att folkhälsan i Gävleborg skulle bli bättre om man införde
integrativ medicin/vård i länet och om man därmed skulle göra en samhällsekonomisk vinst.
4 (66,5 %) svarade Ja
- svarade Nej
2 (33,5 %) svarade Vet ej.
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Följande fråga var hur ofta man skulle välja att använda den integrativa hälsomottagningen
vid Fjärran Höjder för rekreation och återhämtning, om den redan fanns.
- svarade Aldrig
3 (50 %) svarade Då och då
- svarade Ofta
1 (16,5 %) svarade Alltid
2 (33,5 %) svarade Vet ej.
Några personer motiverade sitt svar om att de aldrig eller endast då och då skulle komma att
använda sig av hälsomottagningen med att det är för långt från det samhälle där de bor.
Hälsocentralen ligger en bit utanför Gävle. ”Skulle jag bo i Gävle skulle jag fyllt i ’ofta’
istället”.
Sista frågan var om man skulle välja att använda den integrativa hälsomottagningen när man
blev sjuk.
- svarade Aldrig
3 (50 %) svarade Då och då
- svarade Ofta
1 (16,5 %) svarade Alltid
2 (33,5 %) svarade Vet ej.
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Anställda Myndighet. 65 enkäter utdelade, 23 besvarade.
Ålder, kön och yrke/sysselsättning samt tidigare besök på Fjärran Höjder
Enkäten inleds med frågor om ålder, kön och yrke/sysselsättning.
Bland de 23 anställda på Myndighet fördelade sig åldern enligt följande:
- var under 20 år
26 % var mellan 20-29 år
30,5 % var mellan 30-39 år
13 % var mellan 40-49 år
8,5 % var mellan 50-59 år
22 % var mellan 60-69 år
- var mellan 70-79 år
- var mellan 80-89 år
13 (56,5 %) var kvinnor och 10 (43,5) var män.
Bland de anställda fanns sju sekreterare, en vaktmästare, en kontorist och en administratör.
Övriga anställda var personer med högre utbildning.
Frågan om ifall/hur många gånger man besökt Fjärran Höjderbadet tidigare besvarades på
följande sätt:
39 % svarade att man aldrig varit på Fjärran Höjderbadet
22 % hade varit där 1-3 gånger
13 % hade varit där 4-10 gånger
26 % hade varit där fler än 10 gånger.
På fråga om ifall man kände till förslaget om en integrativ hälsomottagning vid Fjärran
Höjder svarade 100 % att man inte kände till det.

Synen på och erfarenheter av komplementär- och alternativmedicin (KAM)
På frågan om man tycker att det finns behov av att studera och utvärdera KAM svarade
4,5 % att man tyckte att det fanns ett stort behov.
61 % att man tyckte att KAM bör studeras och utvärderas i någon mån.
- att man inte tyckte att KAM bör studeras eller utvärderas.
34,5 % svarade att de inte visste/inte hade någon uppfattning i frågan.
På nästa fråga som handlade om ifall man tyckte att KAM, som forskning visat vara effektiv,
ska bekostas av skattemedel på samma sätt som vanlig sjukvård, svarade man så här:
39 % tyckte att KAM ska bekostas av skattemedel.
13 % tyckte inte att KAM ska bekostas av skattemedel.
48 % svarade Vet ej.
På frågan om man själv sökt vård hos någon KAM-terapeut svarade man enligt följande:
69,5 % hade aldrig sökt vård hos någon KAM-terapeut.
13 % hade sökt vård hos sådan 1-3 gånger.
4,5 % hade sökt vård hos sådan 4-10 gånger.
13 % hade sökt vård hos sådan fler än 10 gånger.
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En följdfråga var huruvida man berättat för vårdpersonalen på hälsocentralen att man besökt
en KAM-terapeut. Av dem som svarade fördelade sig svaren enligt följande:
17 % hade berättat om besöket.
41,5 % hade inte berättat om besöket.
41,5 % svarade Vet inte.

Synen på samverkan mellan ordinarie hälso- och sjukvård och KAM
På frågan om huruvida man tyckte att man borde kunna känna sig bekväm med att berätta för
personalen på hälsocentralen om att man besökt en KAM-vårdgivare svarade man enligt
följande:
69,5 % svarade att man bör kunna känna sig bekväm med att berätta om besöket.
- svarade att det inte är önskvärt att man känner sig bekväm med att berätta.
30,5 % svarade Vet inte.
På frågan om man tyckte det var önskvärt att personal vid hälsocentralerna skulle kunna
samverka med utövare av KAM-metoder som i forskning visat sig vara effektiva svarade man
så här:
69,5 % tyckte att en sådan samverkan skulle vara önskvärd.
4,5 % svara att det inte var önskvärt
26 % svarade Vet inte.

Synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare
För att få svar inom detta område ställdes ett antal påståenden som kunde besvaras utifrån
några olika svarsalternativ. Frågan var vilka påståenden om relationen mellan vårdgivare och
vårdtagare som man ansåg vara av avgörande betydelse för tillfrisknande.
- Att det finns en respektfull och förtroendefull relation mellan mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
4,5 %
Vet ej
8,5 %
Instämmer i någon mån
26 %
Instämmer helt
61 %
- Att jag blir stöttad i att jag har makt och förmåga att styra över mitt eget liv, min hälsa och
in utveckling.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
4,5 %
Vet ej
8,5 %
Instämmer i någon mån
35 %
Instämmer helt
52 %
- Att jag blir sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, relationer,
föreställningar och uppfattningar om livet finns med.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
8,5 %
Vet ej
8,5 %
Instämmer i någon mån
26 %
Instämmer helt
57 %
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- Att det finns en öppenhet för den andliga/själsliga/existentiella dimensionen i mötet mellan
mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
13 %
Tar avstånd i någon mån
13 %
Vet ej
35 %
Instämmer i någon mån
26 %
Instämmer helt
13 %
Ett par kommentarer här var att det viktigaste är att det finns specialistutbildade läkare
som är medicinskt högkompetenta samt tillgängligheten.
En anslutande fråga handlade om huruvida man tyckte att vårdgivaren, på samma sätt som
vårdtagaren förväntas göra, bör ta ansvar för sin hälsa, arbeta med sin självinsikt och sin
personliga utveckling.
45,5 % svarade Ja
9 % svarade Nej
45,5 % svarade Vet ej.
Här ansåg ett par stycken att det var upp till var och en att styra över sitt liv och sin hälsa
oberoende av om man arbetar med hälsovård.

En integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Här följde ett antal frågor som utgick ifrån den tänkta situationen att en integrativ hälsomottagning ska etableras eller redan etablerats vid Fjärran Höjder.
I förslaget om en hälsopark vid Fjärran Höjder är en hälsoträdgård tänkt att finnas med.
Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv inverkan på hälsan. En fråga i enkäten var
därför om man trodde att en hälsoträdgård vid Fjärran Höjder skulle kunna vara en tillgång i
folkhälsoarbetet i Gävle (att hämta kraft i och för rehabilitering).
48 % svarade Ja
- svarade Nej
52 % svarade Vet ej.
En person undrade här om man har råd att satsa på detta.
Forskning visar också att kultur och kreativitet har en positiv inverkan på hälsan och kan vara
en tillgång i hälsofrämjande folkhälsoarbete. Frågan var om man tyckte att det skulle vara bra
om det vid Fjärran Höjder fanns terapiformer där man använder sig av musik, bild, dans och
drama för att stärka människors välbefinnande och för rehabilitering.
52 % svarade Ja
9 % svarade Nej
39 % svarade Vet ej.
En person undrade här om man har råd att satsa på detta. En annan beskrev erfarenheter
från arbete med funktionshindrade som fått mycket ut av t.ex. musikterapi.
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Den tänkta hälsoparken är tänkt att bli så miljöanpassad som möjligt och som ett föredöme för
andra kommuner. En fråga handlade därför om ifall man tyckte att en hälsomottagning, byggd
utifrån ett kretsloppstänkande, med ekologiskt hållbara material och där man använder
alternativa värmekällor skulle lämpa sig som en modell för andra kommuner.
39 % svarade Ja
4,5 % svarade Nej
56,5 % svarade Vet ej.
En person undrade här om man har råd att satsa på detta.
Nästa fråga var om man trodde att folkhälsan i Gävleborg skulle bli bättre om man införde
integrativ medicin/vård i länet och om man därmed skulle göra en samhällsekonomisk vinst.
52 % svarade Ja
- svarade Nej
48 % svarade Vet ej.
Följande fråga var hur ofta man skulle välja att använda den integrativa hälsomottagningen
vid Fjärran Höjder för rekreation och återhämtning, om den redan fanns.
30,5 % svarade Aldrig
22 % svarade Då och då
8,5 % svarade Ofta
- svarade Alltid
39 % svarade Vet ej.
En kommentar här var att det beror på mottagningens utformning och innehåll. En annan
motiverade sitt Aldrig-svar med att personen inte bor i Gävle. Ytterligare kommentar
var att rekreation inte bör sökas i vårdens regi utan att detta är en fråga för privata
aktörer. Sjukvården ska hålla sig till att behandla sjukdomar och korta vårdköer.
Sista frågan var om man skulle välja att använda den integrativa hälsomottagningen när man
blev sjuk.
17,5 % svarade Aldrig
17,5 % svarade Då och då
8,5 % svarade Ofta
4,5 svarade Alltid
52 % svarade Vet ej.
Här fanns liknande kommentarer som under ovan fråga.
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Vårdgivare vid tre hälsocentraler i Gävletrakten
Hälsocentral A. 46 enkäter utdelade, 19 ifyllda.
Ålder, kön och yrke/sysselsättning samt tidigare besök på Fjärran Höjder
Enkäten inleds med frågor om ålder, kön och yrke/sysselsättning.
Bland de 19 vårdgivarna vid Hälsocentral A fördelade sig åldern enligt följande:
- var under 20 år
- var mellan 20-29 år
- var mellan 30-39 år
58 % var mellan 40-49 år
42 % var mellan 50-59 år
- var mellan 60-69 år
- var mellan 70-79 år
- var mellan 80-89 år
15 (79 %) var kvinnor och 4 (21 %) var män.
Bland de anställda som svarade på enkäten fanns följande professioner: sjuksköterska
sjukgymnast, läkare och psykolog.
Frågan om ifall/hur många gånger man besökt Fjärran Höjderbadet tidigare besvarades på
följande sätt:
21 % svarade att man aldrig varit på Fjärran Höjderbadet
10,5 % hade varit där 1-3 gånger
10,5 % hade varit där 4-10 gånger
58 % hade varit där fler än 10 gånger.
På fråga om ifall man kände till förslaget om en integrativ hälsomottagning vid Fjärran
Höjder svarade 47,5 % att man kände till förslaget medan 52,5% svarade att man inte kände
till det.

Synen på och erfarenheter av komplementär- och alternativmedicin (KAM)
På frågan om man tycker att det finns behov av att studera och utvärdera KAM svarade
21 % att man tyckte att det fanns ett stort behov.
73,5 % att man tyckte att KAM bör studeras och utvärderas i någon mån.
- att man inte tyckte att KAM bör studeras eller utvärderas.
5,5 % svarade att man inte visste/inte hade någon uppfattning i frågan.
En kommentar här var att all verksamhet som vill erbjuda vård bör utvärderas och att
offentliga medel endast kan lämnas till verksamhet som utvärderats och har inbyggda
krav på uppföljning.
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På nästa fråga som handlade om ifall sådan forskning ska finansieras av staten, landstinget
eller forskningsråd/stiftelser svarade man så här

Staten
Landstinget
Forskningsråd/stiftelser

Ja
47,5 %
17,5 %
78 %

Nej
21 %
47 %

Vet ej
31,5 %
35,5 %
22 %

På nästa fråga som handlade om ifall man tyckte att KAM, som forskning visat vara effektiv,
ska bekostas av skattemedel på samma sätt som vanlig sjukvård, svarade man så här:
47 % tyckte att KAM ska bekostas av skattemedel.
16 % tyckte inte att KAM ska bekostas av skattemedel.
37 % svarade Vet ej.
Ett par personer ville här understryka att det måste vara påvisad nytta och en
effektivitetsvärdering likvärdig med annan verksamhet och att detta påvisats i flera
randomiserade och kontrollerade försök. Någon tyckte att akupunktur är OK.
På frågan om man själv sökt vård hos någon KAM-terapeut svarade man enligt följande:
84 % hade aldrig sökt vård hos någon KAM-terapeut.
5 % hade sökt vård hos sådan 1-3 gånger.
- hade sökt vård hos sådan 4-10 gånger.
11 % hade sökt vård hos sådan fler än 10 gånger.

Synen på samverkan mellan ordinarie hälso- och sjukvård och KAM
På frågan om huruvida man tyckte att vårdtagare som sökt vård hos KAM-vårdgivare bör
kunna känna sig bekväma med att berätta för personalen på hälsocentralen om sitt besök
svarade man enligt följande:
100 % svarade att man bör kunna känna sig bekväm med att berätta om besöket.
- svarade att det inte är önskvärt att man känner sig bekväm med att berätta.
- svarade Vet inte.
På frågan om man skulle kunna tänka sig att samverka och ingå i ett team tillsammans med
utövare av KAM-metoder som i forskning visat sig vara effektiva svarade man enligt
följande:
58 % svarade Ja
16 % svarade Nej
26 % svarade Vet inte.
Här kommenterade en person att hon redan arbetat på arbetsplatser där sådan samverkan
existerar. Någon annan menade att det inte finns något behov av samverkan eftersom det
redan finns t.ex. akupunktur och mindfulness inom vården.

Synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare
För att få svar inom detta område ställdes ett antal påståenden som kunde besvaras utifrån
några olika svarsalternativ. Frågan var vilka påståenden om relationen mellan vårdgivare och
vårdtagare som man ansåg vara av avgörande betydelse för tillfrisknande.
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- Att det finns en respektfull och förtroendefull relation mellan mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
16 %
Instämmer helt
84 %
- Att jag blir stöttad i att jag har makt och förmåga att styra över mitt eget liv, min hälsa och
in utveckling.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
16 %
Instämmer helt
84 %
- Att jag blir sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, relationer,
föreställningar och uppfattningar om livet finns med.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
5,5 %
Instämmer i någon mån
10,5 %
Instämmer helt
84 %
- Att det finns en öppenhet för den andliga/själsliga/existentiella dimensionen i mötet mellan
mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
5,5 %
Instämmer i någon mån
42 %
Instämmer helt
52,5 %
Några kommentarer här var att vårdtagaren ska känna trygghet i god professionell vård
där det finns yrkeskunskap och en effektiv vårdkedja; det ska finnas tillräckligt med tid,
och; metoderna som används ska vara bevisat effektiva i oberoende vetenskaplig
forskning och ska tåla granskning.
En anslutande fråga handlade om huruvida man tyckte att vårdgivaren, på samma sätt som
vårdtagaren förväntas göra, bör ta ansvar för sin hälsa, arbeta med sin självinsikt och sin
personliga utveckling.
94,5 % svarade Ja
5,5 % svarade Nej
- svarade Vet ej.

En integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Här följde ett antal frågor som utgick ifrån den tänkta situationen att en integrativ hälsomottagning ska etableras eller redan etablerats vid Fjärran Höjder.
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På frågan om hur man tyckte att byggandet av den fastighet som är tänkt att inrymma den
föreslagna hälsomottagningen vid Fjärran Höjder svarade man så här:
Ja
10,5 %
10,5 %
52,5 %
52,5 %

Kommunala medel
Landstingsmedel
Bidrag från företag/sponsring
Donationer

Nej
37 %
42 %

Vet ej
52,5 %
47,5 %
47,5 %
47,5 %

Någon föreslog att en kombination av gemensamma insatser kunde vara en bra modell.
Någon annan ansåg att det inte finns något behov av mottagningen.
På frågan om vem som bör stå som huvudman för hälsomottagningen svarade man:
Ja
21 %
16,5 %
35,5 %

Kommunen
Landstinget
Stiftelse/privat hälsocentral

Nej
42 %
50 %
17,5 %

Vet ej
37 %
33,5 %
47 %

En fråga ställdes om huruvida man tyckte att den arbetsgivare man har skulle kunna samverka
med den föreslagna integrativa hälsomottagningen vid Fjärran Höjder genom att remittera
patienter dit eller köpa rehabiliteringsprogram i de fall man saknar resurser eller kompetens
inom den egna organisationen.
58 % svarade Ja
21 % svarade Nej
21 % svarade Vet ej.
Här ville någon åter betona vikten av att det finns forskning som bevisar att de metoder
som ska erbjudas har en signifikant effekt.
En följdfråga ställdes om huruvida ett sådant samarbete borde vara möjligt för att köpa in
hälsopedagogiska eller andra tjänster som saknas för att förebygga ohälsa inom
organisationen.
73,5 % svarade Ja
10,5 % svarade Nej
16 % svarade Vet ej.
Här undrade någon om det finns utrymme i budgeten för sådana tjänster.
I förslaget om en hälsopark vid Fjärran Höjder är en hälsoträdgård tänkt att finnas med.
Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv inverkan på hälsan. En fråga i enkäten var
därför om man trodde att en hälsoträdgård vid Fjärran Höjder skulle kunna vara en tillgång i
folkhälsoarbetet i Gävle (att hämta kraft i och för rehabilitering).
42 % svarade Ja
10,5 % svarade Nej
47,5 % svarade Vet ej.
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Forskning visar också att kultur och kreativitet har en positiv inverkan på hälsan och kan vara
en tillgång i hälsofrämjande folkhälsoarbete. Frågan var om man tyckte att det skulle vara bra
om det vid Fjärran Höjder fanns terapiformer där man använder sig av musik, bild, dans och
drama för att stärka människors välbefinnande och för rehabilitering.
31,5 % svarade Ja
5 % svarade Nej
63,5 % svarade Vet ej.
Någon tyckte här att denna typ av terapi bör bekostas av individen själv.
Den tänkta hälsoparken är tänkt att bli så miljöanpassad som möjligt och ett föredöme för
andra kommuner. En fråga handlade därför om ifall man tyckte att en hälsomottagning, byggd
utifrån ett kretsloppstänkande, med ekologiskt hållbara material och där man använder
alternativa värmekällor skulle lämpa sig som en modell för andra kommuner.
37 % svarade Ja
5 % svarade Nej
58 % svarade Vet ej.
Sista frågan var om man trodde att folkhälsan i Gävleborg skulle kunna bli bättre om man
införde integrativ medicin/vård i länet och om man därmed skulle göra en samhällsekonomisk
vinst.
26,5 % svarade Ja
10,5 % svarade Nej
63 % svarade Vet ej.
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Hälsocentral B. 15 enkäter utdelade, 14 ifyllda.
Ålder, kön och yrke/sysselsättning samt tidigare besök på Fjärran Höjder
Enkäten inleds med frågor om ålder, kön och yrke/sysselsättning.
Bland de 14 vårdgivarna vid Hälsocentral B fördelade sig åldern enligt följande:
- var under 20 år
- var mellan 20-29 år
14,5 % var mellan 30-39 år
21,5 % var mellan 40-49 år
57 % var mellan 50-59 år
7 % var mellan 60-69 år
- var mellan 70-79 år
- var mellan 80-89 år
Samtliga 13 (93 %) var kvinnor. En person hade missat att fylla i rutan om könstillhörighet.
Bland de anställda som svarade på enkäten fanns följande professioner: sjuksköterska,
sjukgymnast, undersköterska och socionom/psykoterapeut.
Frågan om ifall/hur många gånger man besökt Fjärran Höjderbadet tidigare besvarades på
följande sätt:
7 % svarade att man aldrig varit på Fjärran Höjderbadet
7 % hade varit där 1-3 gånger
21,5 % hade varit där 4-10 gånger
64,5 % hade varit där fler än 10 gånger.
På fråga om ifall man kände till förslaget om en integrativ hälsomottagning vid Fjärran
Höjder svarade 7 % att man kände till förslaget medan 93 % svarade att man inte kände till
det.

Synen på och erfarenheter av komplementär- och alternativmedicin (KAM)
På frågan om man tycker att det finns behov av att studera och utvärdera KAM svarade
43 % att man tyckte att det fanns ett stort behov.
43 % att man tyckte att KAM bör studeras och utvärderas i någon mån.
14 % att man inte tyckte att KAM bör studeras eller utvärderas.
- svarade att man inte visste/inte hade någon uppfattning i frågan.
Här kommenterade någon att allt som är ett alternativ och kan lindra istället för att man
förskriver läkemedel är bra. Någon annan menade att KAM kan ha stor betydelse, att
många upplever en effekt.
På nästa fråga som handlade om ifall sådan forskning ska finansieras av staten, landstinget
eller forskningsråd/stiftelser svarade man så här

Staten
Landstinget
Forskningsråd/stiftelser

Ja
45,5 %
20 %
75 %

Nej
36,5 %
60 %
16,5 %
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Vet ej
18 %
20 %
8,5 %

På nästa fråga som handlade om ifall man tyckte att KAM, som forskning visat vara effektiv,
ska bekostas av skattemedel på samma sätt som vanlig sjukvård, svarade man så här:
36 % tyckte att KAM ska bekostas av skattemedel.
50 % tyckte inte att KAM ska bekostas av skattemedel.
14 % svarade Vet ej.
En kommentar var att även psykoterapi borde subventioneras med skattemedel. Någon
annan menade att det inte finns resurser för att subventionera KAM-terapier med
skattemedel.
På frågan om man själv sökt vård hos någon KAM-terapeut svarade man enligt följande:
64 % hade aldrig sökt vård hos någon KAM-terapeut.
14,5 % hade sökt vård hos sådan 1-3 gånger.
14,5 % hade sökt vård hos sådan 4-10 gånger.
7 % hade sökt vård hos sådan fler än 10 gånger.
Synen på samverkan mellan ordinarie hälso- och sjukvård och KAM
På frågan om huruvida man tyckte att vårdtagare som sökt vård hos KAM-vårdgivare bör
kunna känna sig bekväma med att berätta för personalen på hälsocentralen om sitt besök
svarade man enligt följande:
93 % svarade att man bör kunna känna sig bekväm med att berätta om besöket.
- svarade att det inte är önskvärt att man känner sig bekväm med att berätta.
7 % svarade Vet inte.
På frågan om man skulle kunna tänka sig att samverka och ingå i ett team tillsammans med
utövare av KAM-metoder som i forskning visat sig vara effektiva svarade man så här:
57 % svarade Ja
14,5 % svarade Nej
28,5 % svarade Vet inte.
Synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare
För att få svar inom detta område ställdes ett antal påståenden som kunde besvaras utifrån
några olika svarsalternativ. Frågan var vilka påståenden om relationen mellan vårdgivare och
vårdtagare som man ansåg vara av avgörande betydelse för tillfrisknande.
- Att det finns en respektfull och förtroendefull relation mellan mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
Instämmer helt
100 %
- Att jag blir stöttad i att jag har makt och förmåga att styra över mitt eget liv, min hälsa och
in utveckling.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
Instämmer helt
100 %
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- Att jag blir sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, relationer,
föreställningar och uppfattningar om livet finns med.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
Instämmer helt
100 %
- Att det finns en öppenhet för den andliga/själsliga/existentiella dimensionen i mötet mellan
mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
7%
Instämmer i någon mån
7%
Instämmer helt
86 %
Någon menade att kompetens är viktigt. Någon annan att det är viktigt att vårdtagaren
känner tillit för att också kunna berätta om svåra saker i livet.
En anslutande fråga handlade om huruvida man tyckte att vårdgivaren, på samma sätt som
vårdtagaren förväntas göra, bör ta ansvar för sin hälsa, arbeta med sin självinsikt och sin
personliga utveckling.
93 % svarade Ja
- svarade Nej
7 % svarade Vet ej.
En integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Här följde ett antal frågor som utgick ifrån den tänkta situationen att en integrativ hälsomottagning ska etableras eller redan etablerats vid Fjärran Höjder.
På frågan om hur man tyckte att byggandet av den fastighet som är tänkt att inrymma den
föreslagna hälsomottagningen vid Fjärran Höjder svarade man så här:
Ja
25 %
8,5 %
78,5 %
54 %

Kommunala medel
Landstingsmedel
Bidrag från företag/sponsring
Donationer

Nej
50 %
66,5 %
15,5

Vet ej
25 %
25 %
21,5 %
30,5 %

Någon menade att det inte finns pengar nog att etablera en sådan mottagning även om
man vet att det skulle vara viktigt i preventivt syfte.
På frågan om vem som bör stå som huvudman för hälsomottagningen svarade man:
Ja
11 %
10 %
77 %

Kommunen
Landstinget
Stiftelse/privat hälsocentral

Nej
55,5 %
60 %

Vet ej
33,5 %
30 %
23 %

En kommenterade här att det skulle bli mest effektivt om det drevs i privat regi.
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En fråga ställdes om huruvida man tyckte att den arbetsgivare man har skulle kunna samverka
med den föreslagna integrativa hälsomottagningen vid Fjärran Höjder genom att remittera
patienter dit eller köpa rehabiliteringsprogram i de fall man saknar resurser eller kompetens
inom den egna organisationen.
64,5 % svarade Ja
21,5 % svarade Nej
14 % svarade Vet ej.
En följdfråga ställdes om huruvida ett sådant samarbete borde vara möjligt för att köpa in
hälsopedagogiska eller andra tjänster som saknas för att förebygga ohälsa inom
organisationen.
64,5 % svarade Ja
7 % svarade Nej
28,5 % svarade Vet ej.
Här var en kommentar att studier visar att sjukskrivningarna minskar när det satsas på
hälsofrämjande åtgärder för personalen.
I förslaget om en hälsopark vid Fjärran Höjder är en hälsoträdgård tänkt att finnas med.
Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv inverkan på hälsan. En fråga i enkäten var
därför om man trodde att en hälsoträdgård vid Fjärran Höjder skulle kunna vara en tillgång i
folkhälsoarbetet i Gävle (att hämta kraft i och för rehabilitering).
64 % svarade Ja
14,5 % svarade Nej
21,5 % svarade Vet ej.
Forskning visar också att kultur och kreativitet har en positiv inverkan på hälsan och kan vara
en tillgång i hälsofrämjande folkhälsoarbete. Frågan var om man tyckte att det skulle vara bra
om det vid Fjärran Höjder fanns terapiformer där man använder sig av musik, bild, dans och
drama för att stärka människors välbefinnande och för rehabilitering.
57 % svarade Ja
14,5 % svarade Nej
28,5 % svarade Vet ej.
Den tänkta hälsoparken är tänkt att bli så miljöanpassad som möjligt och ett föredöme för
andra kommuner. En fråga handlade därför om ifall man tyckte att en hälsomottagning, byggd
utifrån ett kretsloppstänkande, med ekologiskt hållbara material och där man använder
alternativa värmekällor skulle lämpa sig som en modell för andra kommuner.
21,5 % svarade Ja
14,5 % svarade Nej
64 % svarade Vet ej.
Sista frågan var om man trodde att folkhälsan i Gävleborg skulle kunna bli bättre om man
införde integrativ medicin/vård i länet och om man därmed skulle göra en samhällsekonomisk
vinst.
50 % svarade Ja
21,5 % svarade Nej
28,5 % svarade Vet ej.
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En person såg framtiden på detta sätt: De första kostnaderna måste tas genom
sponsring/donationer. Om sedan de sjuka blir färre kan personal föras över från
landsting och kommun och på så sätt stöder man projektet.

Hälsocentral C. 20 enkäter utdelade, 5 ifyllda.
Ålder, kön och yrke/sysselsättning samt tidigare besök på Fjärran Höjder
Enkäten inleds med frågor om ålder, kön och yrke/sysselsättning.
Bland de 5 vårdgivarna vid Hälsocentral C fördelade sig åldern enligt följande:
- var under 20 år
- var mellan 20-29 år
- var mellan 30-39 år
4 (80 %) var mellan 40-49 år
1 (20 %) var mellan 50-59 år
- var mellan 60-69 år
- var mellan 70-79 år
- var mellan 80-89 år
Samtliga 5 (100 %) var kvinnor.
Bland de anställda som svarade på enkäten var samtliga sjuksköterskor.
Frågan om ifall/hur många gånger man besökt Fjärran Höjderbadet tidigare besvarades på
följande sätt:
1 (20 %) svarade att man aldrig varit på Fjärran Höjderbadet
2 (40 %) hade varit där 1-3 gånger
- hade varit där 4-10 gånger
2 (40 %) hade varit där fler än 10 gånger.
På fråga om ifall man kände till förslaget om en integrativ hälsomottagning vid Fjärran
Höjder svarade 1 (20 %) att man kände till förslaget medan 4 (80 %) svarade att man inte
kände till det.

Synen på och erfarenheter av komplementär- och alternativmedicin (KAM)
På frågan om man tycker att det finns behov av att studera och utvärdera KAM svarade
2 (40 %) att man tyckte att det fanns ett stort behov.
2 (40 % att man tyckte att KAM bör studeras och utvärderas i någon mån.
- att man inte tyckte att KAM bör studeras eller utvärderas.
1 (20 %) svarade att man inte visste/inte hade någon uppfattning i frågan.
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På nästa fråga som handlade om ifall sådan forskning ska finansieras av staten, landstinget
eller forskningsråd/stiftelser svarade man så här

Staten
Landstinget
Forskningsråd/stiftelser

Ja
2 (40 %)
2 (40 %)
2 (40 %)

Nej
1 (20 %)
1 (20 %)

Vet ej
3 (60 %)
2 (40 %)
2 (40 %)

På nästa fråga som handlade om ifall man tyckte att KAM, som forskning visat vara effektiv,
ska bekostas av skattemedel på samma sätt som vanlig sjukvård, svarade man så här:
2 (40 %) tyckte att KAM ska bekostas av skattemedel.
- tyckte inte att KAM ska bekostas av skattemedel.
3 (60 %) svarade Vet ej.
På frågan om man själv sökt vård hos någon KAM-terapeut svarade man enligt följande:
3 (60 %) hade aldrig sökt vård hos någon KAM-terapeut.
1 (20 %) hade sökt vård hos sådan 1-3 gånger.
- hade sökt vård hos sådan 4-10 gånger.
1 (20 %) hade sökt vård hos sådan fler än 10 gånger.

Synen på samverkan mellan ordinarie hälso- och sjukvård och KAM
På frågan om huruvida man tyckte att vårdtagare som sökt vård hos KAM-vårdgivare bör
kunna känna sig bekväma med att berätta för personalen på hälsocentralen om sitt besök
svarade man enligt följande:
5 (100 %) svarade att man bör kunna känna sig bekväm med att berätta om besöket.
- svarade att det inte är önskvärt att man känner sig bekväm med att berätta.
- svarade Vet inte.
På frågan om man skulle kunna tänka sig att samverka och ingå i ett team tillsammans med
utövare av KAM-metoder som i forskning visat sig vara effektiva svarade man så här:
4 (80 %) svarade Ja
- svarade Nej
1 (20 %) svarade Vet inte.

Synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare
För att få svar inom detta område ställdes ett antal påståenden som kunde besvaras utifrån
några olika svarsalternativ. Frågan var vilka påståenden om relationen mellan vårdgivare och
vårdtagare som man ansåg vara av avgörande betydelse för tillfrisknande.
- Att det finns en respektfull och förtroendefull relation mellan mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
1 (20 %)
Instämmer helt
4 (80 %)
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- Att jag blir stöttad i att jag har makt och förmåga att styra över mitt eget liv, min hälsa och
in utveckling.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
Instämmer helt
5 (100 %)
- Att jag blir sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, relationer,
föreställningar och uppfattningar om livet finns med.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
1 (20 %)
Instämmer helt
4 (80 %)
- Att det finns en öppenhet för den andliga/själsliga/existentiella dimensionen i mötet mellan
mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
2 (40 %)
Instämmer helt
3 (60 %)
En person gav här kommentaren att det är viktigt att tiden är anpassad efter patientens
behov.
En anslutande fråga handlade om huruvida man tyckte att vårdgivaren, på samma sätt som
vårdtagaren förväntas göra, bör ta ansvar för sin hälsa, arbeta med sin självinsikt och sin
personliga utveckling.
4 (80 %) svarade Ja
- svarade Nej
1 (20 %) svarade Vet ej.

En integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Här följde ett antal frågor som utgick ifrån den tänkta situationen att en integrativ
hälsomottagning ska etableras eller redan etablerats vid Fjärran Höjder.
På frågan om hur man tyckte att byggandet av den fastighet som är tänkt att inrymma den
föreslagna hälsomottagningen vid Fjärran Höjder svarade man så här:
Ja
1 (20 %)
1 (20 %)
1 (20 %)

Kommunala medel
Landstingsmedel
Bidrag från företag/sponsring
Donationer

Nej

Vet ej
4 (80 %)
4 (80 %)
4 (80 %)
4 (80 %)

Någon menade att det inte finns pengar nog att etablera en sådan mottagning även om
man vet att det skulle vara viktigt i preventivt syfte.
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På frågan om vem som bör stå som huvudman för hälsomottagningen svarade man:

Kommunen
Landstinget
Stiftelse/privat hälsocentral

Ja

Nej

1 (20 %)

1 (20 %)

Vet ej
4 (80 %)
4 (80 %)
3 (60 %)

En fråga ställdes om huruvida man tyckte att den arbetsgivare man har skulle kunna samverka
med den föreslagna integrativa hälsomottagningen vid Fjärran Höjder genom att remittera
patienter dit eller köpa rehabiliteringsprogram i de fall man saknar resurser eller kompetens
inom den egna organisationen.
5 (100 %) svarade Ja
- svarade Nej
- svarade Vet ej.
En följdfråga ställdes om huruvida ett sådant samarbete borde vara möjligt för att köpa in
hälsopedagogiska eller andra tjänster som saknas för att förebygga ohälsa inom
organisationen.
5 (100 %) svarade Ja
- svarade Nej
- svarade Vet ej.
I förslaget om en hälsopark vid Fjärran Höjder är en hälsoträdgård tänkt att finnas med.
Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv inverkan på hälsan. En fråga i enkäten var
därför om man trodde att en hälsoträdgård vid Fjärran Höjder skulle kunna vara en tillgång i
folkhälsoarbetet i Gävle (att hämta kraft i och för rehabilitering).
4 (80 %) svarade Ja
- svarade Nej
1 (20 %) svarade Vet ej.
Forskning visar också att kultur och kreativitet har en positiv inverkan på hälsan och kan vara
en tillgång i hälsofrämjande folkhälsoarbete. Frågan var om man tyckte att det skulle vara bra
om det vid Fjärran Höjder fanns terapiformer där man använder sig av musik, bild, dans och
drama för att stärka människors välbefinnande och för rehabilitering.
4 (80 %) svarade Ja
- svarade Nej
1 (20 %) svarade Vet ej.
Den tänkta hälsoparken är tänkt att bli så miljöanpassad som möjligt och ett föredöme för
andra kommuner. En fråga handlade därför om ifall man tyckte att en hälsomottagning, byggd
utifrån ett kretsloppstänkande, med ekologiskt hållbara material och där man använder
alternativa värmekällor skulle lämpa sig som en modell för andra kommuner.
4 (80 %) svarade Ja
- svarade Nej
1(20 %) svarade Vet ej.
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Sista frågan var om man trodde att folkhälsan i Gävleborg skulle kunna bli bättre om man
införde integrativ medicin/vård i länet och om man därmed skulle göra en samhällsekonomisk
vinst.
3 (60 %) svarade Ja
- svarade Nej
2 (40 %) svarade Vet ej.

Kommunpolitiker. 15 enkäter utdelade, 11 ifyllda.
Ålder, kön och yrke/sysselsättning samt tidigare besök på Fjärran Höjder
Enkäten inleds med frågor om ålder, kön och yrke/sysselsättning.
Bland de 11 kommunpolitiker fördelade sig åldern enligt följande:
- var under 20 år
9 % var mellan 20-29 år
18 % var mellan 30-39 år
18 %) var mellan 40-49 år
18 % var mellan 50-59 år
28 % var mellan 60-69 år
9 % var mellan 70-79 år
- var mellan 80-89 år
2 (22 %) av dem som svarade på frågan om kön var kvinnor och 7 (78 %) var män. Två
stycken hade missat att svara på frågan.
Bland dem som svarade på enkäten uppgav man följande yrken/sysselsättningar:
sjukgymnast/ergonom, specialpedagog, lärare, egen företagare, lokförare, projektledare och
sekreterare.
Frågan om ifall/hur många gånger man besökt Fjärran Höjderbadet tidigare besvarades på
följande sätt:
- svarade att man aldrig varit på Fjärran Höjderbadet
40 % hade varit där 1-3 gånger
10 % hade varit där 4-10 gånger
50 % hade varit där fler än 10 gånger.
På fråga om ifall man kände till förslaget om en integrativ hälsomottagning vid Fjärran
Höjder svarade 73 % att man kände till förslaget medan 27 % svarade att man inte kände till
det.

Synen på och erfarenheter av komplementär- och alternativmedicin (KAM)
På frågan om man tycker att det finns behov av att studera och utvärdera KAM svarade
36,5 % att man tyckte att det fanns ett stort behov.
45,5 % att man tyckte att KAM bör studeras och utvärderas i någon mån.
9 % att man inte tyckte att KAM bör studeras eller utvärderas.
9 % att man inte visste/inte hade någon uppfattning i frågan.
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Här kommenterade ett par personer att det bör vara evidensbaserad forskning. Någon
menade att det finns forskning som visar att KAM-behandlingar inte har någon effekt
utan att det i så fall handlar om den så kallade placeboeffekten. En annan person tyckte
att KAM-behandlingar kan komplettera den vanliga sjukvården.
På nästa fråga som handlade om ifall sådan forskning ska finansieras av staten, landstinget
eller forskningsråd/stiftelser svarade man så här

Staten
Landstinget
Forskningsråd/stiftelser

Ja
60 %
62,5 %
75 %

Nej
30 %
25 %)
12,5 %

Vet ej
10 %
12,5 %
12,5 %

På nästa fråga som handlade om ifall man tyckte att KAM, som forskning visat vara effektiv,
ska bekostas av skattemedel på samma sätt som vanlig sjukvård, svarade man så här:
62,5 % tyckte att KAM ska bekostas av skattemedel.
25 % tyckte inte att KAM ska bekostas av skattemedel.
12,5 % svarade Vet ej.
En kommentar här var att det måste finnas öppenhet för forskning och nya kunskaper.
En annan var att vi måste ha evidens först.
På frågan om man själv sökt vård hos någon KAM-terapeut svarade man enligt följande:
80 % hade aldrig sökt vård hos någon KAM-terapeut.
20 % hade sökt vård hos sådan 1-3 gånger.
- hade sökt vård hos sådan 4-10 gånger.
- hade sökt vård hos sådan fler än 10 gånger.
Någon kommenterade att han/hon aldrig skulle tänka tanken.
Synen på samverkan mellan ordinarie hälso- och sjukvård och KAM
På frågan om man tyckte att vanlig sjukvårdspersonal borde kunna samverka med utövare av
KAM-metoder som i forskning visat sig vara effektiva svarade:
90 % Ja
10 % Nej
- Vet inte.
På frågan om man tyckte att vårdtagare som sökt vård hos KAM-vårdgivare bör kunna känna
sig bekväma med att berätta för personalen på hälsocentralen om sitt besök svarade man
enligt följande:
100 % svarade att man bör kunna känna sig bekväm med att berätta om besöket.
- svarade att det inte är önskvärt att man känner sig bekväm med att berätta.
- svarade Vet inte.
Någon kommenterade och undrade om det inte redan förhöll sig så.
Synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare
För att få svar inom detta område ställdes ett antal påståenden som kunde besvaras utifrån
några olika svarsalternativ. Frågan var vilka påståenden om relationen mellan vårdgivare och
vårdtagare som man ansåg vara av avgörande betydelse för tillfrisknande.
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- Att det finns en respektfull och förtroendefull relation mellan mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
18 %
Vet ej
Instämmer i någon mån
18 %
Instämmer helt
64 %
- Att jag blir stöttad i att jag har makt och förmåga att styra över mitt eget liv, min hälsa och
in utveckling.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
9
Vet ej
Instämmer i någon mån
18 %
Instämmer helt
73 %
- Att jag blir sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, relationer,
föreställningar och uppfattningar om livet finns med.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
18 %
Vet ej
Instämmer i någon mån
18 %
Instämmer helt
64 %
- Att det finns en öppenhet för den andliga/själsliga/existentiella dimensionen i mötet mellan
mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
27 %
Tar avstånd i någon mån
9%
Vet ej
Instämmer i någon mån
37 %
Instämmer helt
27 %
En kommentar var att förhållningssättet är viktigt, att man tar sig tid att lyssna +
yrkeskunskapen. En annan menade att bli trodd och lyssnad till var viktigt. En tredje att
kostvanor, stress och sömn är sådant man bör fokusera på.
En anslutande fråga handlade om huruvida man tyckte att vårdgivaren, på samma sätt som
vårdtagaren förväntas göra, bör ta ansvar för sin hälsa, arbeta med sin självinsikt och sin
personliga utveckling.
100 % svarade Ja
- svarade Nej
- svarade Vet ej.
En person kommenterade att det ger ökat förtroende hos vårdtagaren. Ett par personer
ansåg frågan onödig då svaret var självklart.
En integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Här följde ett antal frågor som utgick ifrån den tänkta situationen att en integrativ hälsomottagning ska etableras eller redan etablerats vid Fjärran Höjder.
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På frågan om hur man tyckte att byggandet av den fastighet som är tänkt att inrymma den
föreslagna hälsomottagningen vid Fjärran Höjder svarade man så här:
Ja
44,5 %
56 %
78 %
100 %

Kommunala medel
Landstingsmedel
Bidrag från företag/sponsring
Donationer

Nej
44,5 %
22 %
11 %

Vet ej
11 %
22 %
11 %

En person menade att det bör vara ett privat initiativ, men att kommunen kan bistå med
infrastruktur och kompetens; en annan att det bör vara ett privat företag; en tredje att det
kan ske genom en kombination av finansiärer och; slutligen, tyckte en person att man
inte ska använda skattemedel till tveksamma metoder.
På frågan om vem som bör stå som huvudman för hälsomottagningen svarade man:
Ja
12,5 %
44,5
67 %

Kommunen
Landstinget
Stiftelse/privat hälsocentral

Nej
62,5 %
22 %
22 %

Vet ej
25 %
33,5 %
11 %

Här menade någon att en utredning behövs; någon annan att det måste handla om privata
entreprenörer och; en menade att kommunen eventuellt kunde samverka med
landstinget.
En fråga ställdes om huruvida man tyckte att den arbetsgivare man har skulle kunna samverka
med den föreslagna integrativa hälsomottagningen vid Fjärran Höjder genom att remittera
patienter dit eller köpa rehabiliteringsprogram i de fall man saknar resurser eller kompetens
inom den egna organisationen.
100 % svarade Ja
- svarade Nej
- svarade Vet ej.
En följdfråga ställdes om huruvida ett sådant samarbete borde vara möjligt för att köpa in
hälsopedagogiska eller andra tjänster som saknas för att förebygga ohälsa inom
organisationen.
100 % svarade Ja
- svarade Nej
- svarade Vet ej.
I förslaget om en hälsopark vid Fjärran Höjder är en hälsoträdgård tänkt att finnas med.
Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv inverkan på hälsan. En fråga i enkäten var
därför om man trodde att en hälsoträdgård vid Fjärran Höjder skulle kunna vara en tillgång i
folkhälsoarbetet i Gävle (att hämta kraft i och för rehabilitering).
63,5 % svarade Ja
- svarade Nej
36,5 % svarade Vet ej.
Här menade någon att det är viktigt att satsa på grönområden i hela
kommunen/länet/landet.
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Forskning visar också att kultur och kreativitet har en positiv inverkan på hälsan och kan vara
en tillgång i hälsofrämjande folkhälsoarbete. Frågan var om man tyckte att det skulle vara bra
om det vid Fjärran Höjder fanns terapiformer där man använder sig av musik, bild, dans och
drama för att stärka människors välbefinnande och för rehabilitering.
54,5 % svarade Ja
- svarade Nej
45,5 % svarade Vet ej.
Här undrade någon om Fjärran Höjder är den rätta platsen.
Den tänkta hälsoparken är tänkt att bli så miljöanpassad som möjligt och ett föredöme för
andra kommuner. En fråga handlade därför om ifall man tyckte att en hälsomottagning, byggd
utifrån ett kretsloppstänkande, med ekologiskt hållbara material och där man använder
alternativa värmekällor skulle lämpa sig som en modell för andra kommuner.
73 % svarade Ja
- svarade Nej
27 % svarade Vet ej.
En fråga var om man trodde att folkhälsan i Gävleborg skulle kunna bli bättre om man införde
integrativ medicin/vård i länet och om man därmed skulle göra en samhällsekonomisk vinst.
54,5 % svarade Ja
- svarade Nej
45,5 % svarade Vet ej.
Sista frågan var om man skulle vara beredd att politiskt, i samverkan med politiker från andra
partier, stödja idén om en integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder.
40 % svarade Ja
20 % svarade Nej
40 % svarade Vet ej.
Här fanns kommentarerna: Ja, men andra finansiärer behövs också; Måste ha ett bättre
underlag; Måste finnas bevis och; Om i offentlig regi.
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Landstingspolitiker. 30 enkäter utdelade, 5 ifyllda.
Ålder, kön och yrke/sysselsättning samt tidigare besök på Fjärran Höjder
Enkäten inleds med frågor om ålder, kön och yrke/sysselsättning.
Bland de 5 landstingspolitikerna fördelade sig åldern enligt följande:
- var under 20 år
- var mellan 20-29 år
- var mellan 30-39 år
2 (40 %) var mellan 40-49 år
3 (60 %) var mellan 50-59 år
- var mellan 60-69 år
- var mellan 70-79 år
- var mellan 80-89 år
3 av de som fyllde i enkäten angav att de var kvinnor. Två personer missade att fylla i
uppgiften.
Bland dem som svarade på enkäten uppgav man följande yrken/sysselsättningar:
socialsekreterare, lärare, undersköterska, agronom och studerande.
Frågan om ifall/hur många gånger man besökt Fjärran Höjderbadet tidigare besvarades på
följande sätt:
2 (40 %) svarade att man aldrig varit på Fjärran Höjderbadet
2 (40 %) hade varit där 1-3 gånger
- hade varit där 4-10 gånger
1 (20 %) hade varit där fler än 10 gånger.
På fråga om ifall man kände till förslaget om en integrativ hälsomottagning vid Fjärran
Höjder svarade 1 (20 %) att man kände till förslaget medan 4 (80 %) svarade att man inte
kände till det.

Synen på och erfarenheter av komplementär- och alternativmedicin (KAM)
På frågan om man tycker att det finns behov av att studera och utvärdera KAM svarade
4 (80 %) att man tyckte att det fanns ett stort behov.
1 (20 %) att man tyckte att KAM bör studeras och utvärderas i någon mån.
- att man inte tyckte att KAM bör studeras eller utvärderas.
- att man inte visste/inte hade någon uppfattning i frågan.
Här kommenterade en person att många upplever att de mår bättre och blir hjälpta.
På nästa fråga som handlade om ifall sådan forskning ska finansieras av staten, landstinget
eller forskningsråd/stiftelser svarade man så här
Ja
Staten
5 (100 %)
Landstinget
4 (80 %)
Forskningsråd/stiftelser 5 (100 %)

Nej
1 (20 %)
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Vet ej

På nästa fråga som handlade om ifall man tyckte att KAM, som forskning visat vara effektiv,
ska bekostas av skattemedel på samma sätt som vanlig sjukvård, svarade man så här:
4 (80 %) tyckte att KAM ska bekostas av skattemedel.
- tyckte inte att KAM ska bekostas av skattemedel.
1 (20 %) svarade Vet ej.
På frågan om man själv sökt vård hos någon KAM-terapeut svarade man enligt följande:
4 (80 %) hade aldrig sökt vård hos någon KAM-terapeut.
- hade sökt vård hos sådan 1-3 gånger.
1 (20 %) hade sökt vård hos sådan 4-10 gånger.
- hade sökt vård hos sådan fler än 10 gånger.

Synen på samverkan mellan ordinarie hälso- och sjukvård och KAM
På frågan om man tyckte att vanlig sjukvårdspersonal borde kunna samverka med utövare av
KAM-metoder som i forskning visat sig vara effektiva svarade:
5 (100 %) Ja
- Nej
- Vet inte.
På frågan om man tyckte att vårdtagare som sökt vård hos KAM-vårdgivare bör kunna känna
sig bekväma med att berätta för personalen på hälsocentralen om sitt besök svarade man
enligt följande:
100 % svarade att man bör kunna känna sig bekväm med att berätta om besöket.
- svarade att det inte är önskvärt att man känner sig bekväm med att berätta.
- svarade Vet inte.

Synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare
För att få svar inom detta område ställdes ett antal påståenden som kunde besvaras utifrån
några olika svarsalternativ. Frågan var vilka påståenden om relationen mellan vårdgivare och
vårdtagare som man ansåg vara av avgörande betydelse för tillfrisknande.
- Att det finns en respektfull och förtroendefull relation mellan mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
Instämmer helt
5 (100 %)
- Att jag blir stöttad i att jag har makt och förmåga att styra över mitt eget liv, min hälsa och
in utveckling.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
Instämmer helt
5 (100 %)
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- Att jag blir sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, relationer,
föreställningar och uppfattningar om livet finns med.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
Instämmer helt
5 (100 %)
- Att det finns en öppenhet för den andliga/själsliga/existentiella dimensionen i mötet mellan
mig och min vårdgivare.
Tar helt avstånd
Tar avstånd i någon mån
Vet ej
Instämmer i någon mån
Instämmer helt
5 (100 %)
En kommenterade här att nätverk så som familj, släkt, vänner är viktigt, liksom respekt,
lyssnande och ödmjukhet.
En anslutande fråga handlade om huruvida man tyckte att vårdgivaren, på samma sätt som
vårdtagaren förväntas göra, bör ta ansvar för sin hälsa, arbeta med sin självinsikt och sin
personliga utveckling.
5 (100 %) svarade Ja
- svarade Nej
- svarade Vet ej.
En integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Här följde ett antal frågor som utgick ifrån den tänkta situationen att en integrativ hälsomottagning ska etableras eller redan etablerats vid Fjärran Höjder.
På frågan om hur man tyckte att byggandet av den fastighet som är tänkt att inrymma den
föreslagna hälsomottagningen vid Fjärran Höjder svarade man så här:
Ja
3 (60 %)
4 (80 %)
3 (75 %)
3 (75 %)

Kommunala medel
Landstingsmedel
Bidrag från företag/sponsring
Donationer

Nej
1 (20 %)

Vet ej
1 (20 %)
1 (20 %)
1 (25 %)
1 (25 %)

En kommenterade här att en gemensam satsning vore det bästa, en annan att ingen
satsning ska göras innan det är bevisat effektivt.
På frågan om vem som bör stå som huvudman för hälsomottagningen svarade man:
Ja
1 (25 %)
3 (75 %)
2 (50 %)

Kommunen
Landstinget
Stiftelse/privat hälsocentral

En kommenterade här att kooperativ är intressant.
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Nej
2 (50 %)
1 (25 %)

Vet ej
1 (25 %)
1 (25 %)
1 (25 %)

En fråga ställdes om huruvida man tyckte att den arbetsgivare man har skulle kunna samverka
med den föreslagna integrativa hälsomottagningen vid Fjärran Höjder genom att remittera
patienter dit eller köpa rehabiliteringsprogram i de fall man saknar resurser eller kompetens
inom den egna organisationen.
5 (100 %) svarade Ja
- svarade Nej
- svarade Vet ej.
En följdfråga ställdes om huruvida ett sådant samarbete borde vara möjligt för att köpa in
hälsopedagogiska eller andra tjänster som saknas för att förebygga ohälsa inom
organisationen.
5 (100 %) svarade Ja
- svarade Nej
- svarade Vet ej.
I förslaget om en hälsopark vid Fjärran Höjder är en hälsoträdgård tänkt att finnas med.
Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv inverkan på hälsan. En fråga i enkäten var
därför om man trodde att en hälsoträdgård vid Fjärran Höjder skulle kunna vara en tillgång i
folkhälsoarbetet i Gävle (att hämta kraft i och för rehabilitering).
5 (100 %) svarade Ja
- svarade Nej
- svarade Vet ej.
Forskning visar också att kultur och kreativitet har en positiv inverkan på hälsan och kan vara
en tillgång i hälsofrämjande folkhälsoarbete. Frågan var om man tyckte att det skulle vara bra
om det vid Fjärran Höjder fanns terapiformer där man använder sig av musik, bild, dans och
drama för att stärka människors välbefinnande och för rehabilitering.
4 (80 %) svarade Ja
- svarade Nej
1 (20 %) svarade Vet ej.
En mycket viktig faktor menade en person.
Den tänkta hälsoparken är tänkt att bli så miljöanpassad som möjligt och ett föredöme för
andra kommuner. En fråga handlade därför om ifall man tyckte att en hälsomottagning, byggd
utifrån ett kretsloppstänkande, med ekologiskt hållbara material och där man använder
alternativa värmekällor skulle lämpa sig som en modell för andra kommuner.
4 (80 %) svarade Ja
- svarade Nej
1 (20 %) svarade Vet ej.
En fråga var om man trodde att folkhälsan i Gävleborg skulle kunna bli bättre om man införde
integrativ medicin/vård i länet och om man därmed skulle göra en samhällsekonomisk vinst.
5 (100 %) svarade Ja
- svarade Nej
- svarade Vet ej.
En person ville här betona att det måste vara bevisat effektivt.
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Sista frågan var om man skulle vara beredd att politiskt, i samverkan med politiker från andra
partier, stödja idén om en integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder.
4 (80 %) svarade Ja
- svarade Nej
1 (20 %) svarade Vet ej.
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