Dokumentation av gemensam träff för
alla deltagare i Hälsoskolan/Aktiv
i Slottsskogen 5 juni 2014

0

Eva Sennemark - Contextio Ethnographic AB
Fotograf - Pia Schmithbauer

Introduktion

Gemensam träff i Slottsskogen

Hälsoskolan Aktiv startade 27/8 2012 Inom ramen för projekt Exsistre som drivits med medel
från Europeiska Socialfonden under 2012-2014.
Hälsoskolan initierades av Primärvården i Göteborg, Flyktingmedicinsk mottagning samt Närhälsan Rehabilitering och drivs i nära samarbete
med Arbetsförmedlingen Etablering. Verksamheten riktar sig till nyanlända flyktingar, 18-64 år,
och syftar till att i ett tidigt skede av migrationsprocessen erbjuda professionell information om
samhällets hälso- och sjukvårdsinsatser samt ge
de nyanlända verktyg och kunskap för att själva
kunna hantera sin stressituation.

För att samla alla deltagare inbjöds samtliga
grupper till en gemensam träff i Slottsskogen 5/6
2014. Kursledarna ringde vid ett par tillfällen runt
till alla deltagare för att kolla intresset och ett
femtiotal personer tackade ja. Tanken var att ge
deltagarna möjlighet att träffa deltagare från andra språkgrupper och träna svenska språket.

Metoden Hälsoskola utvecklades vid Harvard
Medical School i USA och bygger på dialog mellan
deltagare och ledare. Fokus ligger på information
om migration, stress och hälsa. Metoden har med
framgång använts på flera håll i Sverige.

Dokumentation

Det här är Hälsoskolan

av dagen

Så kommer då den stora dagen. Ungefär 25 före
detta deltagare möter upp vid Linnéplatsens spårvagnshållplats och följer kursledarna Neda Zakeri
och Monique Danielsson till den plats i Slottsskogen där aktiviteterna skall äga rum. Vädret är det
bästa tänkbara, sol, varvat med moln – inte för
varmt, inte för kallt. Glädjen bland de forna deltagarna är stor med kramar, stora skratt och prat.
Några deltagare kommenterar att de har mött
gamla vänner från Hälsoskolan och att det är roligt att träffa kursledarna igen. En av deltagarna
har tagit ledigt från SFI för att delta i träffen.

Hälsoskolan består av sju teman med föreläsningar av sjuksköterska, sjukgymnast, läkare, psykolog, barnmorska och tandläkare. Exempel på områden som tas upp är egenvård, kost, fysisk och
psykisk ohälsa kopplat till motion samt stresshantering. Teori blandas med praktiska inslag och diskussioner. Kursen ges på svenska genom tolk som
har tystnadsplikt. Efter de sju träffarna följer en
träningsperiod där deltagarna tränar på gym två
dagar i veckan och får hjälp av en sjukgymnast för
att komma igång. Träningen är en obligatorisk del
av Hälsoskolan.

Jag är nöjd med den här festen som har
arrangerats och att träffa lärarna som har
tränat oss. Igår blev jag uppringd igen och
jag är frånvarande från skolan nu. Jag har
inte sett de här träden tidigare och nu har
jag sett dem. Det är första gången jag är
här. Det är jättebra och jag är glad över det
välkomnandet vi fått. Väldigt glad.

Under projekttiden som avslutas 2014-06-30 har
hälsoskola genomförts för tio deltagargrupper
med totalt 81 deltagare. Av dessa har ungefär två
tredjedelar varit kvinnor. Samtliga har remitterats
via AF Etablering. Aktuella språkgrupper har varit
arabiska, somaliska och persiska. Grupperna riktade sig i början till kvinnor men blev efter uppmaning av deltagarna själva blandade med både
kvinnor och män. Verksamheten permanentas nu
inom ramen för hälso- och sjukvården.

Det är jättefint. Det är mycket glädje och
nöje och jättefint väder. Vi har lidit mycket
i Iran, därför flydde vi. Mullorna skulle kontrollera oss och allt annat. Så det är jättefint
att träffas. Jag hade inte träffat Neda och
Monique på fem månader men idag kunde
jag träffa dem.
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Vi samlas alla i ring tillsammans med Pernilla Hofmann, koordinator från projekt Exsistre, och tre
tolkar (arabisktalande, somalisktalande och persisktalande). Neda Zakeri från Flyktingmedicinsk
mottagning förklarar dagens program och alla får
presentera sig med namn. Neda presenterar mig
och fotografen Pia Schmithbauer frågar om någon inte vill bli fotograferad eller intervjuad. Alla
kan tänka sig att bli intervjuade men fyra personer väljer att inte vara med på bild.

Den andra i personen i paret blir då jagad istället.
När jägaren får tag i sitt byte byts rollerna och
jägaren blir del av ett par istället. Det tar ett tag
att förklara hur leken fungerar och kursledarna
får flera gånger visa hur jakten ska gå till, men
så småningom tar leken fart och alla deltar av
hjärtans lust. Spring! Skriker deltagarna förtjust
när någon ny person tafatt tar stegen ut i ringen.
Många skratt och applåder utlöses när deltagarna så småningom dras med i leken och springer
så fort benen bär. Gräset är halt och mer än en
ramlar pladask under jakten men skrattar och
fortsätter springa till allmänt jubel. Nya par bildas av personer från olika språkgrupper och ibland
även av en man och en kvinna. När Neda frågar
om deltagarna ville sluta säger flera personer
”lite till”. Så småningom märks dock en viss utmattning och leken avslutas.

Samtidigt anländer en journalist och fotograf från
Metro, senare även journalist och fotograf från
GP. Totalt är vi alltså tre personer som intervjuar och tre som fotograferar. Deltagarna förefaller
helt opåverkade av detta och ställer villigt upp på
både intervjuer och fotografering. Totalt intervjuar jag åtta personer (sex kvinnor och två män)
och pratar också informellt med deltagarna under aktiviteterna.

Ett par personer kunde inte springa på grund av
värk men var ändå med i ringen, skrattade och
applåderade. En av deltagarna sa efteråt …

Pepparkaksgubbeleken

Den [leken] var väldigt rolig att göra. Och
vädret är fint. Det är väldigt bra att träffas
ute med de här olika grupperna och att det
är mingel. Det är något som är bra att det
görs igen. Programmet var väldigt bra.

Först på programmet står pepparkaksgubbeleken.
Neda förklarar hur den fungerar och tolkarna
översätter till respektive språk. Vi står parvis i en
ring med två personer inne i ringen. Den ena är
jägare som jagar den andra personen. Den jagade
ska springa och grabba tag i något av paren.
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Gympapass
grupp vilket vi också gör. Vi diskuterar Hälsoskolan, dagens övningar och livets gång med hjälp
av tolk. Alla är nyanlända och har varit något år
i Sverige.

Efter en kort vilopaus är det dags för gemensam
gympa där de flesta deltagarna också deltar. Tänjningar, sträckningar, hopp och joggning på stället, ivrigt påhejade av sjukgymnasten Monique.
Ibland får någon gå ifrån och ta en liten paus,
men kommer tillbaka och fortsätter träningen. Efteråt kommenterar flera av deltagarna att det är
härligt att träna utomhus i en vacker miljö och att
göra det i storgrupp. Ett par personer hade hört
talas om yogaträning i Botaniska och Friskis och
Svettis utomhusträning och frågar mig om jag vet
när det är och vad det kostar.

Av intervjuer och samtal är det tydligt att deltagarna uppskattar fysisk träning och menar att de
känner sig gladare, piggare och mindre stressade
när de tränar. En av de intervjuade säger att han
tränar även efter att Hälsoskolan avslutats och en
kvinna säger att hon tränar i hemmet. Övriga deltagare hänvisar till sitt stressade vardagsliv eller
ekonomin som hinder för att de ska kunna träna.
En ung kvinna säger samtidigt att hon nu börjat
må dåligt och inser att hon måste börja träna igen.

Vi har inte möjlighet att träna i och med att
vi har skola och familj och en massa saker
så är det bra att göra det härute. Sådana
här övningar är bra och man behöver inte
anstränga sig så mycket och man klarar av
det. Sådana skulle jag vilja att man gör.

Det som var bra för mig med Hälsoskolan är
att jag har fått den här möjligheten till träning och jag har tränat i sex månader. Innan
dess har jag inte kunnat göra det för jag var
upptagen med livet, med min dotter. Men
med den här möjligheten så började jag
känna att jag måste göra det. Nu har jag
ingen träning men jag tänker att nu är det
stopp, jag måste göra det igen. Idag börjar
jag träna igen.

Mingel och lunch
Efter gympan går deltagarna och sätter sig i gräset
och pratar i smågrupper medan Neda och Monique dukar upp lunchen som bestod av kycklingeller fetaostsallad, bröd och Loka. Under tiden
går jag runt och intervjuar några deltagare om
deras upplevelser av dagen och Pia fotograferar.

Vi avnjuter lunchen i lugn och ro under trevligt
småprat. Deltagarna börjar troppa av så småningom och jag skyndar mig att göra ytterligare ett par
intervjuer. När Pia och jag går hem vid halv ett sitter fortfarande några deltagare kvar i gräset och
pratar.

Deltagarna bildar kö till maten, pratar och skrattar och grupperar sig sedan utifrån språkgrupper.
Flera har med sig filtar att sitta på och vi bjuds in
att sitta ner tillsammans med en arabisktalande
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Den sociala betydelsen
Även om deltagarna säger att de uppskattar de
fysiska aktiviteterna under dagens träff så är det
den sociala betydelsen som poängteras mest. Att
göra aktiviteter i grupp, träffa kursledare och andra före detta deltagarna i Hälsoskolan beskrivs
som värdefullt och som en källa till stor glädje.
Under lunchen säger mina lunchskamrater att
det inte spelar någon roll om de får mat eller inte,
bara de kan samlas. Stressigt vardagsliv gör det
annars svårt att få tid över för sig själv och sociala aktiviteter. Alla intervjupersoner säger vid ett
flertal tillfällen att de gärna vill att gemensamma
träffar upprepas och gärna utomhus i en ny miljö.
Många av deltagarna jag pratar med har aldrig tidigare varit i Slottsskogen. Även personer som varit där tidigare säger att det blir helt annorlunda
att gå själv eller att träffas i en stor grupp.

Samtidigt har vi mycket att göra i vårt
vardagsliv. Vi går i skolan, kommer hem
och så har vi hemmet och så har vi inte
så mycket kontakter med andra. Det här
utrymmet, att vi är med andra människor,
andra etniciteter, andra språk, det ger oss
mycket mer liv på något sätt.
Det är en glad dag, vi känner oss glada.
Huvudsaken att man är ute från hemmet
och i en helt annan miljö. Inte hemma och
inte i skolan.
Ingen av de intervjuade kan komma på något
som skulle kunnat vara bättre med den gemensamma dagen men påpekar igen att träning
och mingel är viktigt. En person undrar om inte
Hälsoskolan kan ha sina föreläsningar och/eller
träning utomhus.

Det är en vacker dag och vi sa för en liten
stund sedan att vi önskar att den här dagen
upprepar sig. Att vi kan samlas på detta sätt
en gång till. När man är med i en grupp så
blir man mer aktiv, mer levande på något
sätt. I och med att vi är i olika grupper, olika
länder, olika språk så är det bra.
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Och vad betyder Hälsoskolan…?
när det blev uppehåll i träningen blev hon åter
nedstämd och ledsen.

Samtliga intervjupersoner är mycket positiva till
Hälsoskolan och omtalar att det har haft betydelse för deras fysiska och psykiska hälsa. En av de
intervjuade har tydligt sett en påverkan på sitt
blocksocker medan övriga talar om att de känner
sig gladare och piggare när de tränar.

Sedan jag kom till Sverige så har Hälsoskolan varit den bästa möjligheten faktiskt. Jag
njöt av det för det var mycket annat som
jag måste göra, med skolan och hemmet
och så. Därför var det en njutning att vara
med i Hälsoskolan. Vi började till och med
tänka på oss själva litegrann. Vi har lärt oss
ganska mycket också från Hälskolan i och
med att vi hade olika teman, olika läkare,
sköterskor och barnmorska. Vi har lärt oss
jättemycket därifrån.

Hälsoskolan är jättebra. Jättebra! Lärarna
var jättebra. Det var en träning som
började i mars och det var jättebra. Och
sedan fick jag sju veckors träning i maj
också. I Gamlestan. Jättebra att träna. Jag
har diabetes och tar insulin. Träna, träna är
bra. Det går ner (blocksockret).

Tyvärr blev det ett uppehåll i den här skolan. Det var först sex månader och sedan
ett uppehåll och sedan började det igen.
Det borde vara hela tiden. När det blir ett
uppehåll går man tillbaka till den här depressionen, ledsenhet, nedstämdhet.

Lärarna omtalas som hjälpsamma och intelligenta personer. En av tolkarna som följt en av språkgrupperna berättar också att alla grupperna hade
velat fortsätta i Hälsoskolan. Liknande uttalanden
kommer från ett par av deltagarna jag pratar med
som beklagar att tiden för träning varit alltför kort.
Ekonomin förhindrar idag en fortsatt träning.

Ett dilemma som några personer lyfter är att träningstiden inte alltid passar in i deras övriga schema. Ett par personer hade prövat att gå till träningen vid en annan tid men blivit avvisade trots
att gymmet var tomt. Detta väcker frågor kring
hur det egentligen fungerar i Sverige, även om
deltagarna samtidigt påpekar att de har förstått
vikten av att passa tiderna här.

Den träningen var jättebra för mig men
tyvärr var det en kort tid bara och nu är det
slut Det är svårt med ekonomin, att betala
och träna där. Hälsoskolan är ett vackert
namn och det vore bra om de tänkte på
vår hälsa i framtiden också för vi är sjuka.
Under de sex veckorna var jag alltid där och
tränade och min ledare där tyckte att jag
var jätteduktig. Om de ger möjligheten till
mig ska jag fortsätta [träna] faktiskt.

Generellt är alltså deltagarna överens om att Hälsoskolan påverkat dem positivt och säger att de
är glada över att ha fått möjlighet att delta. Gemensamma träffar som dagens aktiviteter förefaller ge en extra bonus genom det sociala värde
det tillför. För deltagarna verkar det också ge en
påminnelse om träningens betydelse för hälsan.

Även kunskapsmässigt lyfter ett par personer att
de genom Hälsoskolan har lärt sig mycket om hälsa, stresshantering och svensk sjukvård som de
har nytta av i sitt vardagsliv. En kvinna påtalar att
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