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Hur blir kvinnorna i Dalarna friskare i arbetslivet?

KULLORNAS HÄLSA



På senare tid har det kommit larmrapporter om
kvinnors försämrade hälsotillstånd. Långtidssjukskrivningarna bland
kvinnor har ökat liksom läkemedelsanvändningen.

Traditionella föreställningar om hur kvinnor är, och hur de lever
sina liv, gör att kvinnor får ett felaktigt bemötande i sjukvården. Det
bidrar också till att medicinsk forskning om kvinnor görs på ett sätt
som inte speglar kvinnors verklighet, säger forskaren och författaren,
med doc Gunilla Carlstedt. Mycket lite forskning har bedrivits kring
frågor relaterade till hälsa och kön. Studier har visat att sjukskrivna
kvinnor ofta känner sig maktlösa och att de lider av en dålig själv-
bild. De tyckte att deras besvär dels bagatelliserades av Försäkrings-
kassan, dels att vårdgivarna behandlade dem genom utskrivning av
mycket läkemedel. 

Kvinnors hälsa är också en fråga om jämställdhet. Rådande
normer i samhället har varit av stor betydelse för hälsa och ohälsa.
Att kombinera familjeliv, arbetsliv och fritid resulterar för väldigt
många i hög arbetsbelastning och en ohanterlig livssituation. Vilket
kan medföra ohälsa i olika grader och former.

Syftet med dagens konferens är att göra arbetslivets chefer medvetna
om kvinnors hälsa så att den förbättras.

Målet är att arbetsgivarna ska kunna använda bra redskap och
åtgärdsprogram för att förbättra hälsan på arbetsmarknaden.

Målgrupp för konferensen är personalansvariga inom organisationer
och företag samt arbetstagarrepresentanter och övriga intresserade.

TÄNKVÄRT OM KVINNORS HÄLSA 

• 63 procent av alla som får sjuk-

ersättning är kvinnor och 37 procent 

är män. 

• Antalet långtidssjukskrivna kvinnor

har ökat från 99 483 (1998) till 173 538

(2001).   

• 25 procent av kvinnor och 50 procent

av män får sin arbetsskadeansökan

beviljad.  

• Kvinnor får i jämförelse med män

dubbelt så ofta läkemedel mot

depression.

• En tredjedel av de unga kvinnorna i

Sverige (16–24 år) har värk i skuldror,

nacke, axlar och rygg.

• Under år 2000 kostade kvinnors läke-

medel 21 procent mer än männens. 

• Minst 16 kvinnor per år i Sverige

mister livet på grund av att de utsatts

för våld av en man som de har eller har

haft en nära relation till. Varje år

anmäler 20 000 svenska kvinnor en

man för misshandel, men endast var

femte anmälan leder fram till ett åtal.

36 procent av de kvinnor som i Sverige

utsatts för våldsbrott har funderat på 

att ta sitt liv.

Välkomna till en dag



PROGRAM
8.30 Kaffe och smörgås. Registrering

9.00 Inledning Elsa Lundmark landstingsdirektör

9.15 »Vara stark och klara av – om kvinnors liv, arbete och hälsa under 1900-talet.«
Gunilla Carlstedt med. doktor, leg. läkare, forskare och författare 

10.15 Arbete och familj – Hur påverkas kvinnors hälsa?
Carin Staland Nyman socionom och doktorand, 
Socialmedicinska avdelningen, Göteborgs Universitet 

11.00 Bensträckare

11.10 Organisation och kön – en hälsofråga?
Pia Höök ekonomie doktor, forskare och lärare Handelshögskolan i Stockholm 

12.00 Lunch

13.00 Översikt om hälsoläget i Dalarna
Lars Jerdén läkare Landstinget Dalarna

13.45 Arbetsfriska 2007 – Dalarna samlar gemensamma krafter för att bli Sveriges friskaste län år 2007
Jens Beronius läkare Landstinget Dalarna

14.15 »Det goda livet – om framtidens värderingar, livsstilar och arbetsliv«
Thomas Fürth är forskningsledare vid Kairos Future, där han studerar utvecklingstrender 
i syfte att se in i framtiden

15.15 Tema Kvinnors Hälsa – Astrid Assefa 
Chef för Dalateatern

Kaffe

15.45 Panel; om hur man kan arbeta med »Min bok om hälsa«
Moderator bokens författare Lars Jerdén

16. 30 Avslutning 

 om kvinnors hälsa! 



TID 28 september 2004, kl 8.30 – 16.30

PLATS Näringslivets Hus, Ölandsgatan 5 i Falun

KOSTNAD 1000:- /person inklusive moms, kaffe och lunch

Faktureras i samband med anmälan

Skicka in anmälan helst via e-post info@minerva.nu

med uppgift om:

Namn

Position

Faktureringsadress

Telefon

E-post 

Arbetsplats

Speciella önskemål om mat

Du kan även skicka in din anmälan per post till: 

Stiftelsen Minerva Kyrkbacksvägen 8

791 33 Falun

Sista anmälningsdag 1 september 

Anmälan är bindande

Arrangörer 
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