
  

 

 

Rapport från Höstupptakten 20 sept. 2014 på Sunderby folkhögskola. 

Närvarande 69 personer. 

Ordförande Viveca Lindqvist hälsar välkommen och presenterar dagens program och 

överlämnar sedan ordet till dagens första föreläsare:                                                                    

Ulrika Strömbäck är sjuksköterska och doktorand vid LTU och föreläste om                         

En hjärtinfarkt – flera hjärtinfarkter.                                                                                                                  

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken. Norrbotten ligger något högre än landet. 

Riskfaktorer är: rökning, stress, negativ stress påverkar särskilt kvinnor, högt blodtryck och 

övervikt, bukfetma speciellt farligt. Viktigaste åtgärden för att minska risken för hjärtinfarkt 

är att sluta röka. Stillasittande är också farligt även om man motionerar regelbundet. Två 

tredje delar av alla hjärtinfarkter skulle inte inträffa om våra levnadsförhållanden förändrades.                                                  

Symtomen vid hjärtinfarkt kan variera, men de vanligaste är: svettningar, illamående, tryck i 

bröstet med smärtor som strålar ut i hö. arm eller strålar upp mot käken och ut i rygg och arm. 

Även andnöd och man känner sig orkeslös. Tyst hjärtinfarkt vanligare hos kvinnor.                                                                                                      

Åtgärder: Ring 112, det viktigaste är att få snabb vård och att behandlingsåtgärder kan starta 

redan under ambulanstransporten.                                                                                                           

Efter en hjärtinfarkt är det viktigt att komma igång med rehabilitering och genomföra 

livsstilsförändringar. Föreläsningen avslutades med demonstration om hur en hjärtstartare 

fungerar. 

Sjuksköterskan Bodil Stridsman från Palliativa teamet vid Sunderby sjukhus föreläste om 

Palliativ vård – Vård i livets slutskede.                                                                                    

Det palliativa teamet består av tre sjuksköterskor varav en på halvtid, samt en läkare och en 

kurator (25 %), sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och sjukhuspräst som kan konsulteras vid 

behov. Teamet arbetar dagtid och ger stöd till personal och närstående som vårdar svårt sjuka 

personer i hemmet eller inom den slutna vården. För närvarande finns 9 vårdplatser på 

Sunderby sjukhus.                                                                                                                                                                     

Palliativ vård är den vård som ges när botande behandling inte längre är möjlig. Man erbjuder 

en individuellt anpassad vård till patienter som befinner sig i livets slutslutskede. Ofta handlar 

vården om att lindra olika symtom som smärta, aptitlöshet, illamående eller sömnsvårigheter. 

Syftet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och deras familj 

och närstående. Läkaren har alltid ett informativt samtal med patienten och anhöriga när man 

beslutar om palliativ vård.  

Därefter var det dags för lunch. Lunchen och som alltid var välsmakande och det blev också 

tid för trevlig samvaro för deltagarna.  



Eftermiddagen inleddes med att ordförande Viveca Lindqvist presenterade styrelsen 

Hemsidan                                                                                                                                        

Karin Lendholm informerade om det fortsatta arbetet med vår nya hemsida. Kan ses på:                              

www.norrbottenshusmodersforeningar.se                                                                                                                     

Hemsidan är nu klar och möjliggör ett bra alternativ för att sprida information om vad som 

händer i våra lokalföreningar och också stärka gemenskapen i vår organisation. Den blir även 

ett komplement att sprida kunskap om vad en husmodersförening är. Det är viktigt att alla 

föreningar delar med sig av vad som händer i föreningen med både text och bild.                                                                         

Under eftermiddagen får de 10 föreningar som anmält sig till utbildning om hemsidan 

utbildning av Karin och tre personer till från supportgruppen lära sig hur man lägger in sin 

egen förenings uppgifter på hemsidan. De hade ca 1,5 – 2 timmar på sig så det blev en ganska 

intensiv” inmatning” men alla var duktiga, glada och intresserade. Förhoppningsvis kan nu 

nästan alla föreningar lägga in sina föreningsangelägenheter och hälla föreningens hemsida 

aktuell. Nu har vi genomfört en första ”lektion” av något som ska bli en del av föreningens 

utveckling. 

Avgift hemsidan                                                                                                                          

Kassör Berith Classon informerar om att avgiften för hemsidan är 50 kr. / förening och år och 

att de föreningar som inte betalt in avgiften för 2014 ska göra detta så snart som möjligt.  

Fr.o.m. 2015 kommer att finnas med på kassarapporten och betalas efter föreningarnas 

årsmöte.  

 De övriga deltagarna som inte deltog på utbildningen fick ta del av följande 

Föreningsangelägenheter: 

 Konsumentfrågor                                                                                                                             
Vårt konsumentombud Anna-Greta Svedberg informerade att det ständigt händer nya saker 

när det gäller konsumentinformation och nya forskarrön dyker upp inom många områden. I år 

ställer hon främst Livsmedelsverkets varningar om höga halter av Dioxiner och PCB 

(blyhalter) i fet fisk som ex. lax och strömming i våra norrländska vatten. Ändå upp till 

200ggr för höga gränsvärden av en del giftiga ämnen. På Livsmedelsverkets hemsida finns en 

90-sidig rapport att läsa. Det som är största risken med dessa gifter är att de lagras i kroppen 

för evigt. Att äta surströmming en eller två gånger om året – kan man kanske göra – men det 

är upp till varje enskild konsument att ta ställning. Det viktigaste är att vi är medvetna om 

riskerna och att Livsmedelsverket kommer ut med information.                                                            

Att notera: EU förbjuder Sverige att sälja någon enda fisk till annat land(utom till Finland), 

men vi i Sverige tillåts äta av den!                                                                                                     

Vill du läsa mer om P3 radiodokumentär som gjorts om fisken kan du gå in på 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/104416?programid–2519                                               

Nästa ämne var Sötningsmedel - Värre än socker!                                                                                      

Nu gäller det nya rön och forskning om socker och konstgjorda ersättningar. Efter Sukralos 

pågående utfasning finns då starka hälsoskäl att avveckla även Aspartam, Acesulfam K och 

Sackarin, samt att motverka introduktionen av de nyaste sockerersättningarna som heter 

Stevia. När vi nu drar ner på vanligt socker och kanske ersätter med konstgjorda (se 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/104416?programid–2519


ovan),samt lightprodukter så blir resultatet på sikt det motsatta. Tillämpad forskning visar 

att – över tid – dessa sockerersättningar ökar sockersuget och blir ett hälsohot med viktökning 

och diabetes som följd. Ett annat ämne som borde med i varningarna är Maltodextrin som har 

starkt blodsockerhöjande effekt och som bildas av bärare av starka sötningsmedel som Stevia 

och Aspartam (står i innehållsförteckningarna). 

Att notera: Begränsa och avveckla sötningsmedel med tillsatta sötningsmedel, dessa 

betecknas av ett högt E-nummer (ofta över 900) i innehållsdekalrationen.                                            

En glädjande nyhet är, att ämnet Sukralos nu är på väg att försvinna från ledande 

konsumentprodukter i Sverige!                                                                                                  

Ovanstående fakta är hämtad från Livsmedelsverkets hemsida av professor Göran Pettersson 

Kemi och Bioteknik, Chalmers.  

Marknadsföring                                                                                                                            

Marie Sundqvist visar en mycket trevlig och informativ broschyr som Bredsels 

husmodersförening har gjort. Ett fint exempel på hur man kan sprida kännedom om sin 

föreningsverksamhet. 

FHFs  ledningsmöte                                                                                                                    

Viveca och Christina informerar från FHFs ledningsgrupp 22 mars och 8 sept. 2014,   

protokoll kommer att skickas ut. 

FHFs ledningsgrupp föreslår följande tre tema för året: Invandrarkvinnors situation,                                      

Alternativ behandling och Att vara medmänniska. 

Länsförbundets årsmöte 2015                                                                                                           

Christin Eliasson från husmodersföreningen Aktiva kvinnor i Vittjärv inbjuder till                     

årsmötet 2015, som blir den 14 mars på Skapa i Sävast. 

Dagen avslutas med att ordförande tackar för visat intresse och sedvanligt eftermiddags fika. 

 

 

 

Siv Nilsson                                                                                                                                                                                                        

sekr. 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                        


