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Pressmeddelande	

Årliga	nationella	hälsopolitiska	toppmötet	Livsplats	Sverige	
startar	på	måndag	21	augusti	i	Varberg	
	
På årets hälsopolitiska toppmöte, Livsplats Sverige, medverkar flera tunga politiker och 
andra beslutsfattare och ledande företrädare. I fokus står förslag om hur det 
förebyggande hälsoarbetet kan stärkas och effektiviseras. Bland de medverkande finns 
förra socialministern och partiledaren Göran Hägglund, Folksams VD Jens Henriksson, 
Unionens vice ordförande Peter Hellberg, Gustav Fridolins statssekreterare Helene 
Öberg (MP), Moderaternas vice ordförande Elisabeth Svantesson (M), Centerpartiets 
dito Anders W Jonsson (C), nationella life sciencesamordnaren Anders Lönnberg (S), 
Hans Karlsson, SKL och Anders Blanck, VD för LIF – de forskande läkemedelsföretagen, 
samt digitaliseringsnestorn Jan Gulliksen medverka. Och fler myndigheter och 
organisationer medverkar: Kommunal, Folkhälsomyndigheten, Almega Vårdföretagarna, 
RFSU, RISE, KTH, SKL och många fler. Årets Livsplats Sverige äger rum den 21-22 
augusti i Varberg. 
 
I år kommer flera teman att behandlas: hälsan i arbetslivet, vårdens hälsoförebyggande roll, 
digitaliseringen av hälsoområdet, ungas hälsa samt life science. Cirka 130 av landets främsta 
företrädare och experter på områdena samlas för att diskutera ett antal nya hälsopolitiska förslag 
och initiativ. 
 

- Att effektivisera hälsoarbetet och minska skillnaderna i hälsa hör till de viktigaste 
samhällsutmaningarna idag. För att hitta långsiktigt hållbara lösningar behövs en nära 
dialog och samverkan mellan kommuner, regioner, myndigheter, forskare, näringsliv och 
ideella krafter. Här kan Livsplats Sverige bidra till spännande nya möten och att nya 
förslag för arbetet vidare, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande i Halland. 

 
- Livsplats Sverige har på endast några år utvecklats till en bred policyarena för de 

viktigaste och mest aktuella hälsopolitiska frågorna. Det är mycket positivt att vi nu varje 
år lyckas samla så spännande nationella och internationella namn här i Varberg, säger 
Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande Varberg. 
 

- Vi har återigen ett mycket starkt program, och vi är glada över att ha så många erfarna 
och tunga företrädare på plats. Livsplats Sverige har verkligen satt sig som en av de 
viktigaste nationella policyarenorna inom hälsoområdet, säger Marco Morner, 
programansvarig för Livsplats Sverige.  

 
Tid: kl 11.00 måndag 21 augusti – kl 16.00 tisdag 22 augusti 
Plats: Kusthotellet, Varberg 
Medarrangörer: Region Halland, Varbergs Kommun och LPS Mötesplats 
Program: www.livsplatssverige.se/program 
 
Media är välkomna!  
 
Anmälan: till Daniel Färm, daniel.farm@livsplatssverige.se eller 070-650 12 09 


