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Tjugo år av nordiskt samarbete i
hälsofrämjande forskning
I det senaste numret av Scandinavian
Journal of Public Health [1] presenteras
utvecklingen av samarbetet för nätverket Nordic Health Promotion Research Network (NHPRN [2]) och
de åtta konferenser nätverket hitintills
organiserat [3]. Konferensserien av
nordiska hälsofrämjande (Health Promotion Research) forskningskonferenser startade genom ett samarbete mellan två av Världshälsoorganisationens
samarbetscentra (WHO Collaborative
Centres) i början av 1990-talet. Det
ena vid the Research Centre for Health
Promotion, University of Bergen, i
Norge och det andra vid Institutionen
för Folkhälsovetenskap, Karolinska
Institutet i Sverige. Från starten var
syftet att ge möjligheter att presentera
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och sammanfatta forskningsaktiviteter
i Norden av hälsofrämjande forskning
[4]. Fokus var Ottawamanifestets fem
strategiska aktionsområden: att genom
en hälsoinriktad samhällspolitisk, utveckla stödjande miljöer för hälsa, att
stärka möjligheterna för insatser på loSocialmedicinsk tidskrift 2/2018
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kal nivå, att utveckla personliga färdigheter och att förnya hälso- och sjukvården. Foci för den åttonde konferensen
som presenteras i Scandinavian Journal of
Public Health var trefaldig. För det första
att i olika perspektiv spegla de senaste
tjugo årens forskning i hälsofrämjande
arbete. För det andra att spegla konsekvenserna av skiftet i fokus för lokala styrformer mot orsaksfaktorer för
ohälsa och långsiktig hållbarhet med
bl.a. bidrag av Michel Marmot [5]. Det
tredje området är inriktat mot forskning kring hälsofrämjande interventioner. Numret illustrerar och presenterar
perspektiv på alla tre foci. Nätverket,
NHPRN, som organiserat konferensen består av cirka femtio forskare från
de fem nordiska länderna [6]. Arbetet
i nätverket sker främst i grupper om
bl.a. Health Literacy som presenteras
i en artikel [7]. Två gånger om året
samlas medlemmarna i nätverket på
WHOs Europa
kontor i Köpenhamn
[2]. Nästa konferens, den nionde, hålls
i Roskilde den 12-14 juni, 2019. Temat
är Health: Human right or individual obligation? Addressing sustainable health promotion in theory and practice. Fokus blir en
diskussion om forskningsinriktningen
när skiftet av fokus för hälsofrämjande
arbete skiftar från ansvar hos välfärdsstaterna för prevention, behandling,
vård och rehabilitering till ett ansvar
för enskilda individer.
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