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Vår bakgrund 
Are Waerlands – ”Program för en hälsodag” – lika viktigt nu som då 

Den 26 augusti 1934 skrev vår grundare Are Waerland  att sista 

delen av manuskriptet till boken ”In the Cauldron of Disease” (I 

sjukdomarnas Häxkittel) var färdigt och samma dag skickats till 

förlaget. ”Det är som om en stor tyngd hade lyfts från mitt bröst. 

Det är som om min livsuppgift nu skulle vara fullbordad. Hur jag 

någonsin förmått göra detta, är för mig vid denna milstolpe en 

gåta. Det har varit en oerhörd kamp”. 

Den då 58 årige Waerland trodde att det var en slutpunkt på sin 

livsgärning, men det var bara början, som det senare visade sig. 

Gång på gång uttalade han till sina vänner i England, där han bott 

de senaste 9 åren, att han skulle dra sig tillbaka, kanske till Italien, 

och i lugn och ro ägna sig åt de i åratal av honom efterlängtade 

filosofiska studierna. Men helt annorlunda blev det från den dagen 

1935, när ett exemplar av tidningen Frisksport kom med posten 

och innehöll en recension av ”Häxkitteln”. Där skrev dess redaktör  

Agne Windmark: ”Svensk filosof i England skriver världens bästa 

Hälsobok!”  

Are Waerland återvänder till Sverige 
1936 dog förläggaren Arvid Hallströms mor i cancer. I sin förtvivlan skrev han till Waerland, som då 

vistades i Alassio i Italien, och bad honom skriva en bok om cancern, ”den hemskaste av alla 

sjukdomar.” Hallström hade läst om honom i Frisksport och undrade också om Are ville komma hem 

till Sverige och genom föredrag sprida hälsobudskapet runt om i landet. Svar kom omgående där 

Waerland meddelade att han skulle skriva boken ”Kräftans grundorsaker”, och att han gärna skulle 

komma till Sverige och hålla föredrag. Hallström började förbereda en föredragsturné. I alla städer 

och större samhällen hyrde han de största föredragslokalerna och lät trycka affischer. Allt skulle vara 

klart när Are kom. I slutet av mars 1937 anlände så Are Waerland till Trelleborg, där Arvid Hallström 

mötte en brunbränd man med reseskrivmaskin i 

knäet. Han kände genast igen honom från bilder 

och sa, ”Välkommen till Sverige, Are Waerland!” 

Are svarade:” Är det Arvid Hallström? Roligt att du 

kom och mötte mig.” Runt omkring i Göteborg 

satt det färgglada affischer och redan onsdagen 

den 2 april 1937 höll Are sitt första föredrag i 

Konserthusets stora sal i Göteborg. Den var 

fullsatt -1300 personer. Ämnet var ”Min väg från 

sjukdom till hälsa.” Applåderna ville aldrig ta slut. 

Han hade tagit Göteborgarna med storm, men i 

tidningarna dagen efter var det ”tyst”.  

Grunderna i Waerlands lära 
Are Waerlands huvudtes i ”Häxkitteln” var att vi inte har med sjukdomar att gör utan livsföringsfel. 

Genom att avskaffa livsföringsfelen skulle sjukdomarna också försvinna. Receptet var huvudsakligen 

Are Waerland  (1876-1955) 
hälsorörelsens pionjär i Sverige 
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genom en laktovegetarisk kost med huvudfokus på råkost, god hygien och fysik aktivitet ute i det fria. 

I boken utvecklade han det mer i detaljer och presenterade belägg för detta.  

Skolmedicinen var dock kallsinnig till Waerlands läror och kände sig säkert trampade  på tårna. Inte 

fick man söka hälsa på detta sätt. Vad skall  man då göra med alla sina piller, mediciner och vacciner 

och andra medikamenter. Men vad Waerland gjorde var att utveckla det Hippokrates (460 f.Kr.) – 

läkekonstens fader uttalade långt tidigare: ”Maten skall vara vår medicin och medicinen skall vara vår 

mat”. Kosten var alltså det viktigaste att förändra då den hade så stor inverkan på hälsan. 

Waerland satte en ”lavin” i rörelse och ruskade om Sverige  
Efter den lyckade debuten i Göteborg följde en turné till 60 platser under 60 dagar,  det var fullsatta 

lokaler och entusiastiska åhörare – Sveriges första  folkhälsoupplysningskampanj hade startat. Denna 

första långa föredragsturné med Are Waerland slutade i Stockholm. Där talade han inför ett fullsatt 

Konserthus två kvällar i rad. Även 1938 blev det en lika lång turné  och samma entusiastiska 

mottagande bland åhörarna. Ares hälsoartiklar i tidningen Frisksport samlade snart ett stort antal 

anhängare, och en första fastare sammanslutning såg dagens ljus då Solvikingexperimentet startade 

och samlade ca 1000 deltagare. De skulle leva på waerlandkost under tre år, men skulle också läsa ett 

antal av Waerlands böcker för att öka kunskaperna om Waerlands idéer. Tyvärr finns det ingen 

skriftlig uppföljning av Solvikingexperimentet då det inte var frågan om någon vetenskaplig studie.  

Fler och fler anslöt sig till dock till Waerlands Idéer – och insåg att hälsa skall vara det naturliga och 

sjukdom onaturligt. 

Tack vare Conrad Åhlberg kom flera böcker ut 1937, förutom ”Kräftans grundorsaker, var det  

”Hörnstenen i hälsans rike”, ”Den stora kraftcentralen”, och ”Vår urgrund”. Kräftans grundorsak 

fanns redan vid föredraget i Konserthuset i Göteborg den 2 april. Trots att inget förlag först vågat 

trycka boken blev den klar till föredraget tack vare att Conrad Åhlberg erbjöd sig förskottera den.  

Detta var inledningen på ett brett folkhälsoarbete i Sverige med Are Waerland i ledningen, som han 

mer eller mindre ledde fram till sin bortgång 1955. Det resulterade i en samhällsförändring av 

oanade mått, när det gäller den växtbaserade maten och vikten av fysisk aktivitet och friluftsliv samt 

en natur i balans. Den har sedan förts vidare, och vidare utvecklats av Riksförbundet Hälsofrämjandet 

(RHF) fram till idag – 2018.  

Waerlands hälsoupplysningskampanj har gjorde att råkosten blev en allt viktigare del på de svenska 

matborden. Under 1940-talets första år införde också nästan alla restauranter en råkosttallrik – 

Waerlandtallrik och Kruska gröt – en grov helkornsgröt bestående av krossade havregryn och vetekli 

med kärnrussin. Affärerna ökade sina grönsaksavdelningar och nya hälsokostbutiker startade, som 

redan då sålde biodynamiska/ekologiska grönsaker. I dåvarande förbundet ”Allnordisk folkhälsa” (nu 

RHF) ökade medlemsantalet snabbt och lokalföreningar växte fram runt om i landet. Förbundet 

startade ”Hälsans Högborg” 1948 – hälsohemmet Kiholm i Södertälje. Detta hälsohem följdes av flera 

runt om i landet som hjälpte alla intresserade att praktiskt pröva Waerlands livsstilsprogram – 

”Program för en hälsodag”. Det var 10 000 tals personer som gick från ohälsa till en bättre hälsa och 

välbefinnande under dessa första år. Intresset fortsatte att vara stort och allt fler mådde bra med 

Waerlands livsstilsprogram som stöd.   

Politiker och myndigheter har blundat för RHF:s livsstilsidéer  
80 år har gått sedan den första folkhälsoupplysningskampanjen rullade genom Sverige  – och först nu 

börjar politikerna utreda kost och motionen/friluftslivets betydelse för att förebygga sjukdomar och 

ohälsa. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att se över vilka 

insatser som behövs för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. Myndigheterna 

https://sv.wikipedia.org/wiki/460_f.Kr.
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har tilldelats totalt 4,4 miljoner. Men resultatet väntar vi på fortfarande där RHF borde få en 

avgörande roll.  

RHF har därför krävt av regeringen att … 

 myndighetsstrukturen för folkhälsofrågorna, när det gäller livsstilsområdet, bör ses över och 

samlas i en ”nygammal myndighet” - ett nytt Folkhälsoinstitut som rapporterar till ett 

Folkhälsodepartement.  

 en referensgrupp bildas för avstämning/utvärdering och uppföljning med relevanta aktörer 

med bred kunskap, där representanter för ideella rörelser ska ha en given plats. 

 en satsning sker på en folkhälsomiljard under de kommande åren och att en stor 

folkhälsokampanj startar under 2018. 

 befintlig kunskap och erfarenheter utnyttjas och omsätts i praktisk verksamhet, samt att 

avsevärd ökad satsning sker på livsstilforskning. 

 Att  politikerna vågar ta tag i mat- och klimatfrågan - både för klimatet och för hälsan skull.   

                                                                                                                                                                       

Stora  framgångar under 2017 
Trots mycket små resurser, både personella och ekonomiska, har en hel del aktiviteter genomförts 

med stor framgång 2017.  

Succé nr 1 
Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF) 

kom verkligen i rampljuset när ”Fredags-

fys” tog hem två förstapriser i innova-

tionstävlingen Shine Competions. Det var 

52 tävlande bidrag i tävlingens två 

kategorier, inkluderande innovation för 

fysisk aktivitet och stadsbyggnadsinno-

vation för fysisk aktivitet. ”Fredagsfys” 

vann dels sin egen klass och blev 

totalvinnare. 

Prisceremonin genomfördes på Samhälls-

byggnadsdagarna i Stockholm den 12 

oktober med finans- och konsument-

minister Per Bolund som prisutdelare. Han ses här flankerad av Emelie Johansson och Susanna 

Almström (höger på bilden och  ansvarig för projektet), när de fick ta emot prischecken på 70 000 kr.  

Juryn motivering till ”Fredagsfys Sverige” – som vill inspirera barn och ungdomar till mer rörelse och 

en sundare sockerkonsumtion löd:  Vinnare i kategorin Inkluderande innovation för fysisk aktivitet, 

och totalvinnare av SHINE 2017, blev Fredagsfys Sverige – för sin kreativa omtolkning av en svensk 

institution, ”från fredagmys till fredagsfys”, som med inkluderande metoder har potential att få fler 

barn och unga i ökad rörelse”.  

Vi måste beundra och tacka Susanna Almström (hälsopedagog och styrelseledamot i RHF) som med 

knappa resurser i flera år arbetat mycket energiskt och framgångsrikt. Hon har nått mycket goda 

resultat med flera olika folkhälsoprojekt inom RHF som t.ex. ”Skolmatslyftet”, ”Sockersmart skola” 
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och ”Fredagsfys Sverige”. Till sin hjälp med främst Fredagsfys har hon haft Emelie Johansson, som har 

gått hälsopedagogprogrammet på GIH – en stor hälsoseger för dem och för förbundet. 

Läs mer om Skolmatslyftet och Sockersmart skola i bilaga 1. 

Succé nr 2  
”Må bra med allemansrätten”, inom ramen för verksamheten ”Friluftsliv, med naturens skafferi och 

mer grönt på tallriken”, har vi fortsatt tidigare års succéer och mottagits mycket positivt bland elever 

och lärare. 

Efterfrågan från lärarna hos Utbudet (som förser skolorna med kostnadsfria skolmaterial) har vida 

överstigit tillgången även i år. ”Må bra med allemansrätten” har de senaste fyra åren och även 2017 

periodvis varit det mest beställda materialet av allt skolmaterial som levererats till skolorna runt om i 

hela Sverige. RHF har återigen lyckats ge ca. 22 000 elever fina naturupplevelser och framför allt 

kunskap om allemansrättens möjligheter och skyldigheter. Dessutom har  lärarna kunnat följa 

läroplanen med ett bra och omtyckt material kring dessa frågor. RHF:s efterfrågade material har 

kunnat hjälpa tre gånger så många elever om vi haft ekonomiska möjligheter. Så stort är intresset 

enligt Utbudet.  

Vi vill också tacka och gratulera alla våra medarbetare för ert fantastiska arbete med våra projekt 

under 2017 – och även framföra ett tack till våra medlemmar och till Svenskt Friluftsliv, myndigheter, 

Stiftelsen Oscar Hirsch minne, Gålöstiftelsen, Risénstiftelsen, och privatpersoner, som genom sitt 

ekonomiska stöd gjort det möjligt att driva vår verksamhet 2017.  Styrelsen ser med tillförsikt fram 

mot 2018 – och med er hjälp skall vi nå minst samma stora framgångar som 2017.  

Förbundsmötet 2017 
Förbundsmötet avhölls i Hälsans Hus i Stockholm 2 april 2017. Förbundsordförande Kurt Svedros 
inledde med en historisk återblick från 1940 och framåt samt hur han såg på framtiden för RHF.  
Ordförande för mötet var Åke Färnlöf och mötessekreterare Henrik Sundström och justerare Isabel 
Svedros och Viktoria Carinci. Till nästa årsmöte valdes nedanstående förbundsstyrelse. 

 
Förbundsordförande Pehr-Johan Fager, Västerås 

Kassör MariAnne Bahlenberg, Södertälje  

Ledamot Berit Alveskär, Stockholm 

Ledamot Susanna Almström, Vendelsö 

Ledamot                              Viktoria Carinci, Älvsjö 

Ledamot Eeva Lengstrand, Skogstorp  

Ledamot Kurt Svedros, Täby 

Suppleant                            Isabel Svedros, Norrtälje 

Suppleant Magnus Nylander, Väddö  

Suppleant                           Martin Lidberg, Stockholm  

 

Revisorer 
Ordinarie Bertil Gyllencreutz 

Ordinarie Henrik Sundström.  

Förbundsstyrelsen har haft 3 protokollförda styrelsemöten, samt möten i arbetsgrupper och 

kontakter via mail och telefon.   

 



 RHF verksamhetsberättelse 2017 

 
Sid 6 

www.halsoframjandet.se 

Förbundskansliet  
Förbundskansliet har även under 2017  varit förlagt på n.b. i Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B. Pia Bexell 
har varit en trogen medarbetare även detta år, och anställd en dag i veckan på kansliet för att skötta 
bokföringen och medlemsfrågor. Kurt Svedros har varit på kansliet eller arbetat hemifrån flera dagar i 
veckan ca 4 timmar/dag, även detta år. Henrik Sundström har varit mycket värdefull som teknisk 

expert, och hjälpt till med medlemsregister och Vegetar/ 
Hälsofrämjaren m.m. Elba Pineda Gustafsson har i slutet av 
året arbetat måndagar på kansliet – skött mail och 
medlemmar m.m. Dessutom har hon arbetat med mässor, 
fjällveckan m.fl. projekt.  
En uppgörelse har träffats för kopieringsmaskinen så att 
kostnaderna reducerats. Kansliet har fungerat bra trots 
periodvis hård belastning. RHF fick 200 000 kr i organisa-
tionsbidrag från Svenskt Friluftsliv för 2017. RHF erhöll 
dessutom ett projektbidrag till ”Må bra med allemansrätten” 
på  250 000 kr. 
Bidraget från Socialstyrelsen blev bara 100 000 kr. Detta har 
haft till följd att RHF fått satsa mycket ”egna” pengar för att 
klara den stora efterfrågan från skolorna under året kring 
”Må bra med Allemansrätten”,  ”Skolmatslyftet”, 
”Sockersmart skola”.  

Detta har inneburit att en del av vårt kapital har fått användas till dessa projekt, men även för arbete 
med at främja friluftslivet med  ”Naturens skafferi” till ett visst antal skolor där efterfrågan varit 
större än någonsin tidigare. 
 

Medlemstidningen -  Vegetar/Hälsofrämjaren  
RHF fortsätter att  tillsammans med SVF utveckla 
Vegetar/Hälsofrämjaren, för att den skall fortsätta vara en  
viktig ”röst” ut till  medlemmarna, politiker och allmänheten. 
En gemensam medlemstidning är naturlig då SVF är anslutet till 
RHF. Två olika medlemstidningar är en omöjlighet med hänsyn 
till ekonomin. Det blir dessutom större bredd på informationen 
från verksamheten. Den har kommit ut med 4 nummer och 20 
-24 sidor under 2017. Inriktningen har varit att ge medlemmar 
och allmänhet bredare kunskap kring hälso-, frilufts-, klimat-, 
miljö- och konsumentfrågor m.m. Vi har även marknadsfört 
kurser, aktivitetsveckor och redovisat de rabatter våra 
medlemmar kan få hos olika restauranger och andra 
leverantörer. Upplagan är ca 3 000 exemplar per gång. 
Tidningen går också at läsa som e-tidning via vår hemsida. 
Tyvärr har inte annonsintäkterna varit på en tillräckligt hög 
nivå varför kostnaden för RHF varit högre än beräknat.   
 

Tidningen Hälsa till medlemmarna. 
 Under 2016 övertog ”EGMONT tidskrifter” tidningen Hälsa, vilket inneburit nya rutiner och en del 

nya  personalkontakter. RHF har därför fått lov att 2017 jobba lite extra, med Ågrenshuset i Bjästa, 

som  sköter vårt medlemsregister och distributionen av Hälsa. Hälsa har getts ut med bara 10 nr. 

2017. RHF har medverkat i  nr. 2, 5, 8 och 10, med information på en helsida och med en extra sida i 

två av numren.  Det innebär att kostnaden för Hälsa annonserna ökat något under 2017.  
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Överenskommelse har även träffats med HÄLSA om att 

skicka ut 4 nummer till våra medlemmar 2018. Detta i 

samband med distributionen av vår egen medlemstidning 

då utskicket kommer att ske från Ågrenshuset som också 

trycker bägge.  

Med EGMONT som ägaren innebär det att RHF även 2018 

får betala en viss avgift  för sidorna som tidigare var 

sponsrade t.o.m. 2015. RHFs styrelse anser trots detta, att 

det är viktigt att ha kvar sidorna för att kunna lyfta fram 

viktiga samhällsfrågor till ca 200 000 läsare. I första hand 

om; bl.a. friluftslivets stora värde för att förbättra den 

psykiska och fysiska hälsan och att våra övriga frågor kring 

kosten, fysisk aktivitet och miljöns betydelse för hälsan. 

Sidan kan dessutom göra positivt  intryck på politiker och 

allmänhet. De flesta Hälsa läsarna är förmodligen 

intresserade av RHF:s idéer, vilket borde kunna resultera i 

fler medlemmar. Det ger oss en större tyngd i samhället när vi på detta sätt kan redovisa att vi når ut 

till många människor med vårt budskap. Hälsa är därför en mycket viktig ”annonsplats” för RHF. 

Upplagan har ökat något under året. Framtiden är dock oviss när det gäller HÄLSAs roll som del i 

medlemsavgiften, då vi inte vet något om EGMONTs långsiktiga engagemang 

NBV – studieförbund  
Samarbetet med studieförbund NBV ligger på en låg nivå, det är bara några lokalföreningar som 

använder NBV som studieförbund. Diskussion om RHFs medverkan i NBV har fortsatt under 2017. 

Trots flera påstötningar så har frågan om samarbetet med rektorn eller ordförande inte kommit så 

långt, utan skall fortsätta att diskuteras under 2018 på riksplanet.  RHFs roll i NBV måste klarläggas, 

så att RHF vet vad som gäller nu när NBV byter till ny profil efter 43 år. Förmodligen påverkar NBV:s 

nya profil RHFs roll i framtiden. Tidigare hade NBV en betydligt bredare folkhälsoprofil än idag, där 

livsstilsfrågorna - kost – motion – alkohol – och tobaken i sin helhet fanns med i verksamheten. RHF 

har medverkat under aktivt under 1970 – 80 talen med flera olika studieplaner inom livsstilsområdet. 

RHF ansvarade och medverkade bl. a. i en rikskampanj tillsammans med Frisksportförbundet.    

Masesgården – Aktiv friskvård med friluftsliv  
Masesgården – Sveriges enda riktiga hälsohem – bygger på vår grundare  Are Waerlands läror. Man 

är trogen den ursprungliga ideologin om kropp 

och själ i balans, med en enkel, giftfri lakto-

vegetarisk kost i kombinerat med motion och 

nära kontakt med naturen. Likaså restriktioner 

för socker, salt, vitt mjöl samt hänsyn till kostens 

syra/basförhållande. Dessutom är Masesgården 

fritt från kaffe, tobak och alkohol.   

Masesgården är alternativet till RHF:s tidigare 

hälsohem Tallmogården. På Masesgården finns 

en Waerlandhörna med information och böcker 

om Are Waerlands hälsoidéer. RHF hjälpte till i 

starten av hälsohemmet, med bland annat en 

hel del studiematerial.  
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Samarbetet med Masesgården är i dag en stor tillgång för RHF:s folkhälsoarbete och för 

medlemmarna. RHF har kunnat erbjuda sina medlemmar 25% rabatt på aktivitetsveckor med 

hälsosam mat och aktivt friluftsliv i Waerlands anda under 2017. Våra medlemmar kan även delta i 

de resor som Masesgården ordnar.  

Gästerna kan där också ta del av RHF:s medlemstidning och ”Allemansrätten” m.m. Flera av 

föreläsarna föreläser om hälsorörelsens idéer, och 2017 har det varit flera föreläsningar om Are 

Waerland av Pehr-Johan Fager och Kurt Svedros.   

Samarbetet bör kunna utvecklas ytterligare under 2018, tack vare ägaren Staffan Malmqvists positiva 

inställning till Hälsorörelsen. Det är särskilt intressant nu när hälsofrågor är högintressanta både för 

allmänheten och för politiker. Masesgården bör kunna bli ett utbildningscentrum för livsstilsfrågor 

där RHFs värdegrund och idéer kan spridas. 

Rabattförmåner. 
Vår samarbetspartner, Vegetariska Föreningen, har ansvaret för uppdateringen av rabattguiden som 

sköts perfekt av  Ewa Sangvall på SVF:s kansli. Den har varit införd två gånger i vår medlemstidning, 

nr 1 och 3.  Hon har även skött kontakterna  med hälsokostbutikerna, vegetariska restauranter och 

Masesgården m.fl. Det är tacksamt stöd till RHF och SVF att  kunna erbjuda olika rabatter till 

medlemmarna.  Rabatten ligger i flera  butiker på mellan 5 – 10 % och som tidigare nämnts på  25 % 

för en hel vecka på Masesgården. Arbetet pågår ständigt med att söka nya rabatterbjudanden till 

medlemmar och en del nya kommer till då och då. Företagen stödjer på detta sätt RHF/SVF och ni 

stödjer dem, genom att handla där. 

Hemsidan och sociala medier 
Det har inte funnits tid och resurser att utveckla vår hemsida under 2017. Bara en del mindre 

uppdateringar har gjorts. Viktigt är dock att vår medlemstidning Vegetar/Hälsofrämjaren finns att 

tillgå via hemsidan och kan på 

så vis läsas av alla människor 

var än de befinner sig. Det är 

ett mycket kostnadseffektivt 

och enkelt sätt att sprida vår 

information.  

Då det är svårt att hitta till e-

tidningen på vår hemsida har 

länkar till respektive nyutgivet 

nummer funnits på vår Face-

booksida. Där har vi idag drygt 

900 följare, och nya personer 

hittar dit varje dag och gillar 

sidan, trots att vi inte 

marknadsför den. Om vi lägger 

ner lite mer resurser och börjar marknadsföra sidan kommer vi nog snart upp i flera tusen följare.  

När det gäller Facebook så finns det också en för Fredagsfys Sverige där det också hela tiden 

tillkommer nya medlemmar. Fredagsfys Sverige har också ett Instagramkonto #fredagsfyssverige, 

med flera hundra följare. 
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Nytt sedan efter sommaren 2017 är RHFs på Instagram. Dit kommer också nya följare hela tiden helt 

utan marknadsföring. Vi finns under #halsoframjandet. 

Det är helt klart att vi satsat för lite på vår medverkan i sociala medier. En organisation som i mycket 

delar vårt budskap är Läkare för framtiden. De har en mycket aktiv Facebooksida med mer än 22.000 

följare. Under 2018 är sociala medier något vi måste satsa mer resurser på.  

Skrivelser och aktiverade frågor 
Under 2017 har vi inte haft resurser att arbeta så mycket med skriver och kontakter med politiker 

och myndigheter. Mycket av den utåtriktade opinionsbildningen har skett via vår medlemstidning 

som Vegetar/Hälsofrämjaren.  

Vi har dock deltagit i en del aktiviteter som anordnats av Riksdagens friluftsnätverk för att skapa 

kontakter och sprida vårt budskap.  

Ordförande Pehr-Johan Fager har också haft några debattinlägg i VLT som berört övertron på att 

vaccinering är det enda sättet att minska risken för infektionssjukdomar. Artikeln hade rubriken ”Det 

finns mer än en sanning om hälsa och sjukdom”. En annan tog upp att kost och motion kan förebygga 

stroke. Pehr-Johan hade också en där han bemötte VLT:s ledarskribent då hon i en ledare  gladdes åt 

att vår sjukvårdsminister Gabriel Vikström lämnade sin post, då han enligt henne ägnat för mycket tid 

åt folkhälsa. Det kom ett svar på debattinlägget som avslutades med, ”Organisationer som Riksför-

bundet Hälsofrämjandet får gärna kampanja för sin åsikt, men staten ska låta bli att styra för mycket 

över människor”.  

Artiklarna går att läsa i sin helhet på www.vlt.se genom att söka på Pehr-Johan Fager. Man hittar då 

för övrigt 10 st debattartiklar.  

Tanken är att under 2018 intensifiera vår lobbyverksamhet på olika sätt. Året har också startat med 

en ny debattartikel i VLT med rubriken ”Överbehandling mot högt kolesterol och blodtryck”. Den 

belyser hur viktigt det är med en laktovegetarisk kost och motion för att minska läkemedelsanvänd-

ningen. i februari 

Lokalföreningar/ friskvårdsgrupper  
RHF hade under 2017 ca 2000 medlemmar och 12 olika lokalföreningar som bedriver sin egen lokala 

verksamhet där Stockholmsföreningen är den största. Genom Riksförbundets aktiviteter såsom 

Fredagsfys Sverige, Skolmatslyftet, Sockersmart skola och lokalföreningarnas verksamhet har vi nått 

ut med vårt budskap, eller delar av det, till många tusentals personer.  

Som grund för det lokala arbetet för bättre folkhälsa och klimat ligger skrifterna ”Naturen – en källa 

till mental och fysisk hälsa” samt ”Allemansrätten” och ”Naturens skafferi - med mer grönt på 

tallriken”. Bredden på verksamheten skiljer sig lite från plats till plats. Friluftsaktiviteter och stavgång 

är förekommande i det lokala arbetet på de flesta håll.  

Tyvärr måste åter konstateras att våra begränsade resurser har gjort det svår att från centralt håll 

hjälpa och stötta våra lokalföreningar. Förhoppningsvis kommer vi att få bättre möjlighet till det 

under 2018 genom att bland annat besöka våra lokalföreningar och hålla föredrag kring Are 

Waerland och våra hjärtefrågor.  

http://www.vlt.se/
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Trotjänaren Maj Fröjd 100 år 
Den 22 september 2017 fyllde en av Hälsofrämjandets trotjänare 100 år. Hon har varit med i 

Hälsofrämjandet sedan 1948. Under dessa år har hon varit kassör i Riksförbundet under 25 år och 

sedan en stöttepelare, men en rad styrelseplatser, varav också ordförande, i vår lokalförening 

Västerås/Sala. 

Under en lång rad av somrar på 1960-

talet arbetat hon för mat och husrum 

åt sig och de två minsta barnen på 

Kiholm i Sörmland, ett av de allra 

första hälsohemmen i vårt land, och 

som drevs av RHF helt efter Are 

Waerlands koncept. Från 1968 och 

tio år framåt, så länge Kiholm var 

igång, hade Maj Fröjd fast anställning 

där som kamrer, senare även husmor 

och slutligen föreståndarinna. 

Kiholms Hälsohem var ett populärt 

ställe som under årens lopp lockade 

många kändisar inom artistvärlden. 

Exempelvis gästade den uppburna 

sångerskan Ulla Sallert och flera 

skådespelare stället. 

Efter Kiholmsepoken arbetade Maj halvtannat år inom turistnäringen i Åre. Det blev på Åreportens 

stugmotell, vars ägare varit gäster på Kiholm sista sommaren och då fått fin kontakt med Maj. Hon 

flyttade sedan tillbaka till hemstaden Västerås, där hon fortfarande bor, och arbetade många år på 

butiken Hälsolivs.  

En mer utförlig artikel om Maj skriven av Birgitta Manners Stålhammar finns att läsa i vår 

medlemstidning nr 3, 2017. 

Slutord   
Trots väldigt små resurser har vi lagt ett aktiv år bakom oss och siktar nu in oss på ett nytt fantastiskt 

år 2018.  RHF har varit ett stöd och hjälp för stora grupper av svenskar för att hitta en sund livsstil 

som passar just henne eller honom. En livsstil med fysisk aktivitet, helst ute i naturen, och utan 

modedieter då vår bas är Are Waerlands ”Program för en hälsodag”, vilka håller än idag. RHFs livsstil 

är inte bara bra för människors hälsa, utan även vår jord kommer att må bättre om allt fler väljer 

RHFs hälsoprogram.  

Forskare pekar ständigt på klimatproblemen som en överlevnadsfråga för många människor på vår 

jord. RHF har antagit utmaningen och sprider kunskap om livsstilens stora betydelse för att förbättra 

både människors och jordens hälsa. Vi har nått ut till politiker, myndigheter och allmänheten, och 

inte minst till skolorna, med hjälp av RHFs material. Likaså genom sidor i tidningen Hälsa och genom 

våra lokala föreningar/grupper. 

RHF:s projekt ”Må bra med allemansrätten” är lysande exempel på lyckade insatser för folkhälsan 

både nu och för framtiden. Det har varit det viktigaste instrument för oss att nå ut med viktiga 

kunskaper till stora grupper elever när det gäller friluftsliv och allemansrättens möjligheter och 

skyldigheter. Genom material har lärarna kunnat följa läroplanen inom detta område och ca. 22 000 
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elever har fått kunskap om allemansrätten och praktiskt fått uppleva naturen. RHF har därför även 

2017 stärkt många barns, ungdomars och äldres friluftsintresse. Natur- och trädgårdsmiljöer bör 

dock enligt RHF utnyttjas mycket mer än idag inom folkhälsoarbetet i Sverige.  

Susanna Almström har på ett fantastiskt sätt lyckats tillsammans med skolpersonalen nå ut till 

eleverna och förmodligen även till föräldrarna  med RHFs hälsobudskap. Mer än 6 000 elever i 

förskolor, grundskolan och gymnasieskolan har deltagit i aktiviteterna under 2017. 

 ”Samverkan mellan konventionell och komplementär medicin” bör under 2018  utvecklas i vårt land 

som i övriga Europa.  

RHF känner stolthet över dessa fantastiska folkhälsoinsatser som förbundet gjort under 2017 och 

över den hälsokunskap som delgivits skolelever, föräldrar samt skolpersonalen, när det gäller den 

gröna matens och friluftslivets stora betydelse för bättre folkhälsa. Dessa positiva resultat sporrar nu 

RHF att fortsätta detta arbete även under kommande år för ett friskare Sverige. 

Trots stora  framgångar under 2017 så återstår en hel del arbete för förbundet under2018 som t.ex. 

att få in livsstilsfrågorna inom befintlig hälso- och sjukvård, och att få genomslag och förståelse för 

sambandet mellan ”Mat och klimat” ute bland allmänheten.  

Alla medlemmar och funktionärer har varit ett ovärderligt stöd och hjälp i förbundets hälso-, miljö- 

och klimatarbete. Nu när RHF planerar att vidareutveckla verksamheten under 2018  hoppas 

förbundet på ett fortsatt stöd och att alla hjälper till efter sin förmåga och tid, så att RHF åter blir den 

starka värdefulla ideella hälsoorganisationen som ser på helheten. RHF behövs idag mer än någonsin.  

Styrelsen tackar alla medlemmar, funktionärer och samarbetspartners för ert stöd och överlämnar 

denna verksamhetsberättelseför 2017, och föreslår att förbundsmötet godkänner den.  

 

 

För styrelsen 2018-03-03 

 

 

Pehr-Johan Fager   Kurt Svedros   

Ordförande    Vice ordförande  
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Bilaga 1   
 

Skolmatslyftet, Sockersmart skola och Fredagsfys - Sverige. 
Hälsofrämjandet har drivit skolmatslyftet sedan 2013 och succén fortsätter. I ett projektet finansie-

rat av Socialstyrelsen utbildas skolpersonal i hur barn och ungas hälsa och inlärningsförmåga påverkas 

av skolmaten. De har fått inspiration att göra förändringar till det bättre. Fakta om skolmaten i 

dagsläget varvades med information, nyheter och konkreta tips. Yrkesgrupper som deltagit har varit 

bl.a. kockar, arbetsledare, lärare, kafeteriaansvariga, rektorer, kostchefer samt skolsköterskor. Under 

2015 så införde Skolmatslyftet – ”En sockersmart skola” , som fortsatt i ökad omfattning även 2016 i 

samarbete med ”En sockersmart framtid”, ett projekt som Korpen Haninge står bakom. Projekten har 

hjälpt varandra på många plan, bl.a. med kontakter och sockerskolor ute på skolorna. Där 

Skolmatslyftet inte har hunnit med har ”En sockersmart framtid” tagit vid. På så sätt har man lyckats 

bearbeta hela skolans verksamhet vilket har gynnat båda projekten. Verksamheten har blivit mer 

genomarbetad och samarbetet har fortsatt 2017. 

 

Fler skolor vill ha hjälp med att delta i projektet Skolmatslyftet/sockersmart skola men Socialstyrel-

sen har nu  minskat denna möjlighet ytterligare genom att reducera det ekonomiska stödet från 

300 000 kr 2015, 200  000 kr 2016  och till 100 000 kr 2017. Detta trots  en positiv studie från GIH (se 

nedan). Skolorna har inga egna pengar, så vi hoppas hitta flera finansiärer. 

Susanna Almström, projektledare för ”Skolmatslyftet/en sockersmart skola”, har även under 2017 

gjort ett fantastiskt arbete i skolorna. Då det visat sig att Hälsofrämjandets ”skolmatslyft” – har 

förbättrat elevernas hälsovanor så anser RHF:s styrelse att det är viktigt att fortsätta detta projekt 

även 2018 (trots  minskade bidrag från Socialstyrelsen).  

 
Under 2017 kom det in nya skolor och förskolor. Idag innefattar projektet fler objekt och man täcker 

nu allt från förskolan till gymnasium, Även 2017 har arbetet handlat mycket om att fortsätta utveckla 

arbetet och pedagogiska metoder samt bygga upp verksamheten på de nya förskolorna, skolorna och 

gymnasiet. Susanna har också tillsammans med lärare försökt att hitta olika metoder för att 

implementera Skolmatslyftets syfte i de vanliga ämnena, samt hitta metoder för att jobba med Skol-

matslyftet under fritidsverksamheten. GHI (Gymnastik och idrottshögskolan) gjorde en studie  under 

2015 på projektet där man jämförde två klasser från Svartbäcksskolan med två klasser i samma 

kommun som inte är med i projektet. Resultatet blev mycket positivt och man kunde tydligt se att 

Skolmatslyftet – En sockersmart skola – även sådde frön hos eleverna att leva hälsosamt inom övriga 

livsstilsområden. 

 

Resultat av studien (kort version): 
Eleverna på skolmatslyftets skola drack signifikant mindre läsk, åt oftare mörkt bröd och de 

konsumerade mindre chips, popcorn etc. Eleverna på skolmatslyftets skola upplevde större trygghet 

då de vuxna oftare åt tillsammans med barnen samt att barnen själva upplevde en större trygghet i 

skolmatsalens miljö. Resultaten påvisade också skillnader i grad av fysisk aktivitet, där eleverna i 

skolmatslyftet i större utsträckning skattade sig komma upp i 60 minuter fysisk aktivitet per dag. Med 

tanke på skolmatslyftets syfte att öka konsumtion av frukt och grönsaker var även den skillnaden 

påtaglig. 
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Slutsats i studien: 
Studien har genererat intressanta resultat som kommer vara till nytta för framtida projekt. Att studien 

påvisat positiva resultat gör att vi kan se att skolmatslyftet gett effekt och vi kan förbättra elevernas 

hälsovanor och kunskaper genom att arbeta på det här sättet. Vi kan därför förespråka interventionen 

på fler skolor. Det är ett viktigt ämne att lyfta i dagens samhälle med eskalerande barnfetma, enorma 

sockerkonsumtioner och en mer stillasittande livsstil i olika kombinationer.  

Du kan följ arbetet på Facebook – ”En sockersmart skola” och på ”Instagram - Sockersmart”. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 


