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MÅNDAG 21 AUGUSTI 
 
11.00 Inledning.  
Mats Eriksson, ordf Region Halland, Lise-Lotte Bensköld, 2:a vice ordf Region Halland och 
Gösta Bergenheim, ordf kommunfullmäktige Varberg.  
 
11.15 Regeringens prioriteringar på det förebyggande hälsoområdet  
Hälso- och sjukvården har seglat upp som en av de viktigaste politiska frågorna. Vårdköer, vårdval, skenande 
sjukvårds- och sjukskrivningskostnader, vinster i välfärden, jämlik hälsa – det finns mycket att diskutera. 
Regeringen vill minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och en kommission om jämlik hälsa 
ska leverera sitt slutbetänkande före sommaren. Vilka konkreta insatser ser regeringen att hälso- och 
sjukvården kan göra för att förebygga ohälsa, öka jämlikheten, minska vårdköer och hålla kostnadsutvecklingen 
stången? 

Annika Strandhäll (S), socialminister (video) 
 
11.40 Svensk hälsopolitik: Vart är vi på väg?  
Ny teknik, politiska och ekonomiska vägval liksom tydliga samhällstrender, t.ex. ett ökat individperspektiv, 
förändrar kontinuerligt förutsättningarna på hälsoområdet. Gråzonen mellan förebyggande hälsoinsatser och 
sjukvård tycks allt större, och i takt med att fler frågor påverkar hälsoutvecklingen ser vi nya aktörer intressera 
sig för hälsoinsatser. Inom förebyggande hälsa är innovation och näringspolitik nödvändiga beståndsdelar i 
diskussioner om framtida lösningar på kostnadsutveckling inom sjukvård och socialförsäkring. En viktig fråga är 
förstås vad landsting och stat kan göra, liksom vilken roll privata aktörer kommer att få. Men framför allt: vart 
är vi egentligen på väg? 
Göran Hägglund, f d Socialminister och partiledare (KD), idag bl.a. styrelseledamot Aleris 

 
12.05 Vad vi egentligen borde göra för att minska ohälsan i Sverige: Ett alternativ till 
regeringens politik.  
Regering och opposition tycks överens om utmaningarna inom Hälso- och sjukvården. Men hur ser det ut med 
möjligheterna? Det är ju ofta i konkreta förslag som politiska skillnader dyker upp. Centerpartiet har blivit en 
allt tydligare röst i Alliansen. På vilket sätt är deras väg till framtidens Hälso- och sjukvård annorlunda än 
regeringens? 

Anders W Jonsson (C), vice partiledare, riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson 
 
12.30 Lunch & nätverkstillfälle. Möjlighet till Walk ’n talk med en intressant person  
 
13.30 Vägval vården: Hur ska hälso- och sjukvården hantera styr-, resurs- och 
kompetensfrågorna i framtiden?  
Vad än politiken beslutar kommer Hälso- och sjukvårdens utmaningar och möjligheter att lösas respektive 
tillvaratas av verksamhet och profession. Till syvende och sist är det folk på golvet som ska se till att förebygga 
ohälsa och vårda patienter – och att budgetar hålls. Hur ser då förutsättningarna ut, är vi väl rustade? VGR och 
SLF ger sina perspektiv.  

Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen samt  
Karin Båtelson, förste vice ordf Sveriges Läkarförbund 
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13.55 Kan hälso- och sjukvården förebygga ohälsa? 
Alla verkar överens om att förebyggande hälsoinsatser kan vara både effektiva och kostnadsbesparande. Men 
vem ska i praktiken ansvara för insatserna? Och vem ska betala? Har Hälso- och sjukvården alls en roll? Ska 
vårdpersonalen arbeta förebyggande? Hur i så fall?  
Therese Nilsson, Institutet för Näringslivsforskning; Hans Karlsson, chef avd vård & omsorg, 
SKL; Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten; Håkan Tenelius, näringspolitisk 
chef Almega Vårdföretagarna; Stig Nyman, f d ordf Funktionsrätt Sverige (tidigare 
Handikappförbunden) 
 
14.25 Fika & nätverkstillfälle 
 
14.55 Här kommer du att kunna välja mellan tre olika parallella seminarier. 
 

14.55 Temaseminarium 1A  
Utrota HPV – tar Sverige matchen? 
Fyra av fem kommer någon gång att utsättas för HPV-virus, den vanligaste sexuellt överförbara 
infektionen i världen. Viruset ligger bakom cancer, cellförändringar och kondylom hos både kvinnor och 
män. Därför är det allvarligt att den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att allt färre 
flickor vaccineras. Inkluderar vi även pojkar i vaccinationsprogrammet framöver kan vi hindra 
smittspridning, skydda de ovaccinerade och på sikt utrota HPV i Sverige. 
Vi har möjlighet att ge alla flickor och pojkar ett brett och jämställt skydd. Kommer Sverige att göra det 
som behövs? 

Arr: MSD 
 
14.55 Temaseminarium 1B  
Sexualitet och Jämlik hälsa 
Medverkar: Hans Linde, ny förbundsordförande, samt Ingrid Frisk, Sexualpolitisk 
sakkunnig 
Arr: RFSU 
 
14.55 Temaseminarium 1C  
Leda livslångt idrottande 
Inaktivitet är ett nutida samhällsproblem. Hur får vi fler att idrotta högre upp i åldrarna? 
Vägen till ett livslångt idrottande bygger dels på kunskap om ett gott ledarskap. Men också om hur vi 
presenterar innehållet av våra aktiviteter och vårt erbjudande. Det här är den viktigaste frågan på länge 
och svaret på hur vi får fler att röra på sig högre upp i åldrarna stavas ”samarbete”. Vi måste med 
gemensamma krafter hjälpas åt att vända den negativa utvecklingen. Allt fler barn slutar idrotta tidigare 
och tidigare, sjukskrivningstalen ökar och hälften av Sveriges befolkning i åldern 16-84 år är överviktiga 
eller feta (Folkhälsomyndighetens årsrapport 2016) och kostnaden för äldres inaktivitet blir allt högre. 
Det är dags att sätta motionsidrotten på kartan på riktigt. Kom och lyssna och diskutera med oss. Det 
här är vår hemmaplan! 

Medverkande: Eva Bjernudd, Generalsekreterare, Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet 
Arr: Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 
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15.55 Här kommer du att kunna välja mellan tre olika parallella seminarier. 
 

15.55 Temaseminarium 2A 

Träning och gemenskap för starkare pensionärer  
 Vi blir allt äldre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Om fler äldre tränar mer skulle 
många få en höjd livskvalitet och samhället skulle spara mycket i hälso- och sjukvårdskostnader. Hur kan 
idrotten bidra till det livslånga idrottandet och en bättre hälsa? 

Arr: Riksidrottsförbundet 
 
15.55 Temaseminarium 2B 

Hur får vi 1 miljon människor att må bättre? 
RISE utvecklar tillsammans med ledande svenska och europeiska aktörer morgondagens proaktiva och 
integrerade hälsolösningar med individen som utgångspunkt. Vi kommer att ge en inblick i vårt Service 
Design-arbete som är grunden till de datadrivna och skräddarsydda hälsotjänster vi börjar lansera under 
hösten. 

Arr: Statliga Forskningsinstitutbolaget RISE 
 
15.55 Temaseminarium 2C 

Västra Götalandsregionens kraftsamling kring fullföljda studier 
Kraftsamling fullföljda studier är namnet på det samarbete mellan Västra Götalandsregionen, 
kommunerna, kommunalförbunden och andra aktörer, som handlar om hur vi tillsammans ska få våra 
elever att gå ut skolan med godkända betyg. Just nu pågår en rad aktiviteter runt om i regionen inom 
ramen för kraftsamlingen. 

Arr: Västra Götalandsregionen 
 
16.55 Regeringens politik för att förebygga och motverka ohälsa 
Medverkande och rubrik uppdateras inom kort. 
 
17.10-17.35 Att må bra på jobbet: en del i ett hållbart liv? – Olika perspektiv och lösningar. 
 Livet är inte bara arbete. Det gäller också för hälsan: att man har det bra på jobbet betyder inte så mycket om 
resten av dygnet är fyllt av dåliga förutsättningar. Och det gör det sin tur inte bättre på jobbet. Så hur kan 
arbetsgivare och fack stötta? Vad finns det för verktyg? Och kanske viktigast: vem har ansvaret för din hälsa? 
Håkan Olsson, stf GD Arbetsmiljöverket; Peter Hellberg, v ordf Unionen; Jens Henriksson, 
VD Folksam; Joachim Morath, VD Feelgood. 
 
17.50-18.50 Hälsoaktivitet 
Passa på att ta chansen till en härlig aktivitet tillsammans med övriga deltagare. Välj mellan: 

• Guidad promenad längs stranden och i området, s k Kurortsvandring, där vår skicklige 
guide Peter Börjesson berättar om Kustsanatoriets historia och nuvarande 
verksamheter. 

• Pröva-på SUP, stand-up paddling, populär surfaktivitet, kräver inga förkunskaper 
förutom simkunnighet. Klädsel: badkläder. Våtdräkt finns att låna. 

• Förbeställd spa-behandling, massage/thalassobad (mot kostnad) 

• Egen promenad längs havet 

• Cykeltur –  Upplev elcykeleffekten - pröva Cycleuropes populära elcyklar. Johanna 
Smedberg, Cycleurope, tar er med på en tur.  
Ledig klädsel, hjälm finns att låna. 

• Löprunda, 5 el 7 km längs markerad rutt. 
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19.20 Fördrink serveras i baren från 19.20. 
 
19.50 Middag serveras i restaurangen, Varbergs Kusthotell. 
 
 

TISDAG 22 AUGUSTI 
 
07.15-07.30 Vakna vid havet 
Väck din kropp med energigivande (ledarledd) aktivitet på stranden. 
Aktiviteten kan utföras med vanliga kläder eller träningskläder och tar ca 15 minuter. 
Frukost intages före eller efter aktiviteten. 
 
8.30 Hälsan: en fråga om kompetens. Att bygga upp kompetensförsörjning inom viktiga 
samhällsområden.  
Aida Hadzialic, tidigare gymnasie- och kunskapslyftsminister.  
 
8.50  Klassikerforum - Trendrapport kring barn och ungas attityd till motion 
Barn och unga är stillasittande, motionerar i allt mindre utsträckning samtidigt som man satsar allt mindre på 
skolidrotten. Men vad tycker egentligen barn och unga om sin egen hälsa? Hur påverkar framtidens lösningar 
framtidens hälsa? 
En Svensk Klassiker, har tillsammans med Novus genomfört en färsk opinionsundersökning under åren 2017 
som tar tempen på dessa frågor. Inom ramen för undersökningen har unga mellan 10-18 år intervjuats kring 
frågor som rör idrottande, hälsa och motion. 
Micke Thorén, VD En Svensk Klassiker inleder med att berätta om sitt samhällsengagemang.  
 Roland-Philippe Kretzschmar presenterar trendrapporten samt för ett efterföljande modererat samtal med 
inbjudna sakkunniga och experter.  
 
9.20  Paneldiskussion kring barn och ungas attityd till motion 
 Som uppföljning kring presentationen av En Svensk Klassikers trendrapport på temat barn och ungas attityd till 
motion, för Roland-Philippe Kretzschmar ett modererat samtal med:  
Tony Grimaldi, Ägare, Cycleurope 
Marie Söderqvist, fd VD Livsmedelsföretagen, United Minds, mm 
Karin Larsén, Professor, Rektor, GIH 
Micke Thorén, VD En Svensk Klassiker  
 
10.05 Fika & nätverkstillfälle 
 
10.25 Här kommer du att kunna välja mellan tre olika parallella seminarier. 
 

10.25 Temaseminarium 3A 
Är du en ”co-creator”? 
Delar du vår passion för hälsa och teknik och brinner för att utveckla framtidens vård och omsorg? Vi på 
Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) vill vara drivande i utvecklingen av nya produkter och tjänster inom 
hälso- och sjukvård tillsammans med dig och ditt företag. Har du en idé? Låt oss skapa framtidens 
hälsoinnovationer – tillsammans! 
Medverkande: Anne-Christine Hertz, Hälsoteknikcentrum Halland 

Arr: Region Halland i samarbete med Hälsoteknikcentrum Halland 
 
10.25 Temaseminarium 3B 
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Hur vi kan uppnå en integrerad vårdkedja mellan digitala och fysiska vårdgivare och 
andra knepiga frågor om digitala vårdmöten 
Befolkningen åldras, allt fler patienter med kroniska sjukdomar behöver vård och patienterna klagar 
redan över otillgänglighet och långa vårdköer. Digitalisering av vårdprocesser kan bidra till lösningen och 
inte minst utgör de skriftliga triageformulären enorma möjligheter att jobba preventivt med riskfaktorer 
och livsstilsrelaterade sjukdomar - även när patienten inte aktivt söker för det.  
Digital och fysisk vård behöver samarbeta för att möta de ökande behoven. Det får inte hejdas av 
revirtänkande, förlegade ersättningsstrukturer och vårduppdrag. 
Välkommen till en workshop, ett diskussionsforum om hur digital vård kan integreras med fysisk vård för 
att ta vara på den positiva effekten det kan innebära för patienter, vårdpersonal och samhälle. Hur kan 
vårdcentralen dra nytta av de digitala vårdgivarna och förändra sitt uppdrag?  
Hinns det med så diskuterar vi också andra knepiga frågor som kommer till ytan med digital vård. Om 
inte, så återkommer vi under hösten med nya tillfällen för fortsatt diskussion. 
Medverkande: Henrik Kangro och Daniel Persson 

Arr: Min Doktor 

 
10.25 Temaseminarium 3C 
Hur kan effektiv resursanvändning förbättra vårdresultaten? 
Hur använder vi våra resurser på bästa sätt? Kan upphandling bidra till nya lösningar som kommer 
patienter till godo? Vilka kompetenser krävs i vården, på olika nivåer, för att säkra en kunskapsbaserad 
vård? Det övergripande målet är att åstadkomma en vård med högre kvalitet, förbättrad 
patientsäkerhet och högre kostnadseffektivitet. Hur går vi från ord till handling? 
Medverkande: Johan Falk, VD OneMed Lennart Persson (samtalsledare) 

Arr: OneMed 
 

 
11.25 Här kommer du att kunna välja mellan två olika parallella seminarier. 
 

11.25 Temaseminarium 4A 
Vikten av ett hälsosamt liv 

  
• Hälsoinriktad beteendeforskning och betydelsen av hälsosamma levnadsvanor 

Stephan Rössner, professor i hälsoinriktad beteendeforskning och överläkare vid Karolinska institutet 
pratar om sambandet mellan levnadsvanor och våra välfärdssjukdomar, och om vägen till bättre 
långsiktiga behandlingsprogram för överviktiga. 

  

• Ett unikt samarbete - en verksamhet för barn och unga med övervikt och fetma 
Lovisa Sjögren, disputerad ST-läkare barnmedicin, Hallands sjukhus Kungsbacka och Anne Börjesson, 
utvecklare Folkhälsoenheten Kungsbacka kommun presenterar verksamheten som syftar till att skapa 
en varaktig livsstilsförändring och se till hela barnets livssituation. 

Moderator: Ann Ekberg Jansson, FoU-chef Region Halland 

Arr: Region Halland i samarbete med Kungsbacka kommun 
 
11.25 Temaseminarium 4B 
Teknologisk framgång och den tuffa realitet: om systemförändring vid digitalisering i 
vården 
Ny teknik finns redan, och forskarvärlden och praktiken har tillsammans utvärderad väldigt många Proof 
of Concepts och experiment. Men hänsyn till en total systemförändring för att möjliggöra digitaliserade 
vård är en stor utmaning. Jan Gulliksen och Sebastiaan Meijer delar sina erfarenheter och synpunkter 
med systemtänkande och tar diskussionen med närvarande! 
Medverkande: Sebastiaan Meijer, professor, Jan Gulliksen professor KTH 

Arr: KTH 
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12.25 Lunch & nätverkstillfälle. Möjlighet till Walk ’n talk med en intressant person 
 
13.25 Digitaliseringens transformerande kraft inom hälsoområdet 
Jan Gulliksen, KTH och f d ordf regeringens digitaliseringskommission 
 
13.45 Hur kan digitaliseringen bidra till att effektivisera det förebyggande hälsoarbetet? 
Jan Gulliksen samtalar med Maja Fjaestad, samhällspolitisk chef Kommunal; och Khashayar 
Farmanbar (S), SKLs digitaliseringsberedning. 
 
14.10 Att forska sig till ett hälsosammare samhälle: life science betydelse för 
samhällsutvecklingen.  
Anders Blanck, VD LIF samt Anders Lönnberg, nationell life sciencesamordnare  
 
14.35 Fika & nätverkstillfälle 
 
15.00 Farma, medtech och jakten på effektiva investeringar: är life science lyckopillret för 
svensk hälsopolitik?  
Peter Nordström, SweLife; Ozan Öktem, KTH Life Scienceplattformen;  
 
15.30 Hälsa genom arbete: Behovet av en ny politik  
Elisabeth Svantesson (M), vice partiordförande och arbetsmarknadspolitisk talesperson 
 
15.55 Avslutning 
 
16.00 SLUT 
 
 
Ändringar kan förekomma i programmet. 
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