Program
25/8
09.10–09.30

Välkomsthälsning och inledning
Johan Carlson, GD Folkhälsomyndigheten, Lena Micko, ordf
SKL, Mats Eriksson, ordf Region Halland och Ann-Charlotte
Stenkil, KSO Varberg
09.30–10.00

13.30–14.00

Progress in reducing health inequalities:
implications for policy
Johan Mackenbach, professor i folkhälsa vid Erasmusuniversitetet i Rotterdam, presenterar aktuell forskning om folkhälsan
i Europa.

Hälsan i vår kultur: samhällsproblem,
klassfråga eller moralism?

14.00–14.50

Panelsamtal om hur den svenska modellen för finansiering
och ansvar för att förebygga och minska ohälsa kan stärkas
eller förändras.

Politisk debatt med ansvariga riks- och kommunpolitiker från
båda sidor om blockgränsen.

10.00–10.45

Vem ska betala?
Panelsamtal om hur den svenska modellen för finansiering
och ansvar för att förebygga och minska ohälsa kan stärkas
eller förändras.
11.15–12.30

Hälsorörelsen: kan fler leva hälsosamt på ett
enkelt sätt?
Hur kan fler leva hälsosamt på ett enkelt sätt om vi kan definiera, mäta och värdera förebyggande insatser?
11.15–12.30

Hälsolyftet: Så stänger vi hälsoklyftorna
Hälsa är en klassfråga. Under detta seminarium träffas
politiker, forskare och branschföreträdare för att diskutera
konkreta lösningar.
11.15–12.30

Folkhälsa är politik
Om Svensk Förening för Folkhälsoarbetes insatser för att utbilda kommun-, landstings- och regionpolitiker kring folkhälsa
som politikområde.

Politisk debatt

15.20–16.35

Alkohol stör
IOGT-NTO talar om alkoholreklam och motrörelser på sociala
medier.
15.20–16.35

Sociala investeringar för psykisk hälsa.
OECD visar att kostnaden för psykisk ohälsa i befolkningen
uppgår till cirka 4% av BNP. Konkreta strategier och praktiska
exempel från pågående utvecklingsarbete presenteras och
diskuteras.
16.35–17.15

Kommissionen för jämlik hälsa:
förhoppningar, förväntningar och farhågor
19.30–22.30

Middag

Vi avnjuter en trerätters middag på Societetshuset. Här bjuds
på underhållning och så klart ett fantastiskt tillfälle att nätverka och diskutera dagens intressanta innehåll.

26/8
08.30–09.35

10.45–11.30

Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation
med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

11.30–12.00

Strategi för svensk idrotts framtid.

08.30–09.35

Kan skolmåltiderna bidra till jämlik hälsa och
medvetna konsumenter?
Livsmedelsverket medverkar på Livsplats Sverige och lyfter
frågan.
10.00–10.45

Tal av folkhälsominister Gabriel Wikström (S)
Sveriges folkhälso- och idrottsminister Gabriel Wikström
pratar om ”Regeringens arbete för jämlikhet och i hälsa”.
ARRANGÖRER:

Smarta samtal: Mellan levnadsvaneträsket
och strukturdiket
Livsplats Sverige i framtiden
Presentation och vision om Livsplats Sverige i framtiden.
12.00–12.32

Tal av Elisabeth Svantesson (M)
Elisabeth talar om ”En modern agenda för att förebygga och
motverka ohälsa i arbetslivet”.

