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Hälsopolitiskt toppmöte för att minska
sjukskrivningskostnaderna
Den 22-23 augusti äger den nationella policyarenan för förebyggande hälsa,
Livsplats Sverige, rum i Varberg. För andra året i rad samlas ministrar och
rikspolitiker, företagsledare och fackliga ledare, myndighetsföreträdare och
experter samt internationella gäster till ett högnivåmöte om hur hälsoarbetet i
Sverige kan stärkas.
Genom att bli en årligt återkommande mötesplats är Livsplats Sverige nu tydliga med
ambitionen att vara den främsta nationella policyarenan inom det förebyggande
hälsoområdet. I år tas bland annat den aktuella frågan upp om hur både samhällets och de
drabbades kostnader för sjukskrivningar kan minskas långsiktigt. Livsplats Sverige
genomförs med stöd av bland andra Region Halland och Varbergs kommun.
-

Region Halland engagerar sig i Livsplats Sverige med förhoppning att det blir en
naturlig nationell mötesplats för ledande aktörer inom det förebyggande
hälsoområdet. Att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården
handlar bland annat hur vi långsiktigt arbetar hälsofrämjande och hur vi ska
minska hälsogapet som finns bland grupper i samhället. I dessa frågor tror jag att
det är bra att samla ledande företrädare för direkta samtal där man delar
erfarenheter och får ny kunskap. Livsplats Sverige är en bra arena för detta, säger
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande i Region Halland.

-

Det har saknats ett nationellt forum som detta för de främsta aktörerna inom det
förebyggande hälsoområdet. Att diskutera hur det förebyggande hälsoarbetet kan
effektiviseras och utvecklas är en av de viktigaste samhällsutmaningarna idag. Både
sjukskrivningskostnader och kostnader för hälso- och sjukvård behöver mötas av
effektivare förebyggande insatser. I år är programmet tyngre och flera olika
ledande samhällsaktörer kommer att arrangera egna temaseminarier inom ramen
för Livsplats Sverige, säger Daniel Färm, projektledare för Livsplats Sverige.

Tid: 22-23 augusti 2016 (se tider och program på www.livsplatssverige.se ).
Plats: Kusthotellet i Varberg.
Bland de medverkande på Livsplats Sverige 2016 finns:
- Gabriel Wikström (S), sjukvårds-, folkhälso- och idrottsminister
- Agnes Wold, professor Göteborgs Universitet
- Cecilia Widegren (M), gruppledare riksdagens Socialutskott
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Ilmar Reepalu, regeringens särskilda utredare om reglering av offentlig
finansiering av privat utförda välfärdstjänster
Gary Belkin, Executive Deputy Commissioner for Mental Hygiene of the New
York City Department of Health and Mental Hygiene, USA
Tobias Baudin, ordförande Kommunal
Olof Hernell, EQT
Per Schlingmann, författare och rådgivare
Kristina Ljungros, ordförande RFSU
Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
Hans Karlsson, avdelningschef för avdelningen för vård och omsorg, SKL
Lars Hultkrantz, professor nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Örebro
Universitet
Ann Carlsson, VD Apoteket AB
Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande Norrköping
Johan Forssell (M), vice ordförande riksdagens Socialförsäkringsutskott
Pernilla Walkenström, RISE
Göran Färm, ordförande Kommuninvest
Annika Wallenskog, tillträdande chefsekonom SKL
Anders Morin, Svenskt Näringsliv

Dessutom medverkar representanter för Unionen, Riksidrottsförbundet,
funktionshinderrörelsen, SAS Institute, MSD, Karolinska Institutet, Danske Bank,
Försäkringskassan m fl.
Journalister är välkomna att bevaka hela Livsplats Sverige.
Anmälan: evalotta@livsplatssverige.se, 070-217 04 57.
För ytterligare information: http://livsplatssverige.se/
Kontakt Livsplats Sverige:
 EvaLotta Petersson, projektledare evalotta@livsplatssverige.se
 Daniel Färm, projektledare daniel.farm@livsplatssverige.se, 070-650 12 09
Kontakt Region Halland:
 Mats Eriksson, Regionstyrelsens ordförande, mats.eriksson@regionhalland.se,
070-595 60 85
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