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Hälsa i Halland

Mest
kvinnor
gickin
för Lust-
projekt
Inte helt oväntat så är det
kvinnor som intresserat
sig för det halländska häl-
soprojektet Lust H.

Tyvärr är för få chefer.

Såkan utvärderingenavdettre-
åriga projektet som snart går

mot sitt slut sammanfattas. 300
personer från offentliga sektorn
och olikaföretagoch organisatio-
ner iHallandharunder tvåoch ett
halvt år deltagit i 600 aktiviteter.

60 procent är offentliganställ-
da, 80 procent ärkvinnor, många
arbetar med hälsofrågor eller är
småföretagare ellerbåde och. De
flesta deltagarna är 45-55 år.

- En fjärdedelhar haft stor nyt-
ta av projektet på hemmaplan,
berättar utvärderaren Mats
Holmquist på Högskolan i
Halmstad.

Det år ett resultat som Mats
Holmquist tycker är bra, men,
han menar att det kunde vara
bättre.

- Det har varit svårt för ddta-
garna att genomföra förändring-
ar när de kommit tillbaka. Hälf-
ten anser att mer kunde ha hänt,
säger han. .

Ett problem är att många som
deltagitvarken är chefer ellerhar
fatt mandat att arbeta med häl-
sofcl.gor.
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HÄLSOSAMT.Region Hallands styrelseordförande Göran Karlsson, utvärderare Mats Holmquist och
projektledare Margareta Ivarsson tycker att Lust H:s deltagare ska få styra mer på sina arbetsplatser.

- De deltagare som inte är che-
fer bör fa sanktionerat att de ska
arbeta med de här frågorna när
de kommer tillbaka till sina ar-
betsplatser, säger Region Hal-
lands styrelseordförande Göran
Karlsson.

Lust H, som är en förkortning av
LivskValitet genom utveckling,
samverkan ochtillväxt iHalland,
skapågåtill sistadecember.Ipro-
jektets nätverk finns personet:
verksamma inom stora och små
företag, kommuner, landsting,
högskola och olika organisatio-
ner.

syftet år att utvidga hälsoarbe-
tet på arbetsplatser till att omfat-
ta mer än ett subventionerat
gymkort. Framför allt är det me-
ningen att folk som arbetar med
hälsofrågorskabilda nätverk och
utbyta erfarenheter. 3,8miljoner
kronor har avsatts för projektets
tre år.

En utvärdering av Lust H-
verksamheten har skett konti-
nuerligt.

- Det har gett projektet en
möjlighetatt utvecklasoch an-.

passasberoende avsvarsresultat,
sägerMats Holmquist.

Till exempel har aktiviteterna,
som från början var ganska
öppna och förutsättningslösa,
stramats upp. Det blev mer
teman och föreläsningar. Men
fortfarandeanordnas möten som
helt bygger på att deltagarna ska
utbyta erfarenheter med var-
andra och knyta kontakter.

Hur projektet Lust H påverkat
hälsotalet i Halland är omöjligt
att säga,men projektledare Mar-
garetaIvarsson,utvärderare Mats
Holmquist och regionstyrelsens
ordförande Göran Karlsson är
optimistiska. Till exempel har
friskvårdsanställda i företag och
i den offentligasektorn iVarberg
bildat nätverk.

- De kan känna sig ensamma
ibland.

Stora Enso och andra stora fö-
retag har skapat ett eget nätverk
där de jobbar med hälsofrågor,
och faktiskthar LustH dessutom
lett till en liten avknoppning av.
småföretag.

- Någrahar startat företagsom
är inriktade på milj ö och hälsa,
berättar projektledare Margare-
ta Ivarsson.

Vad som hånder närprojektti-
den är slut är inte bestämt. Hit-
tills har stat och landsting bidra-
git med pengar.

-Vi i RegionHalland kommer
att höra om det finns ett intresse
för en fortsättning, säger Göran
Karlsson.
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