Forum folkhälsa inbjuder till konferens

Den jämlika hälsan
– kan vi räkna med den?
21–22 april 2009, Skövde

information om konferensen
Du hälsas välkommen till konferensen Den jämlika hälsan – kan vi räkna med den? Kan vi minska hälsogapet och
hur räknar vi hem vinsten i så fall? En röd tråd genom dagarna är diskussionen om fördelningen av hälsan mellan
och inom olika grupper i befolkningen.
Konferensen arrangeras av Forum Folkhälsa. För lokal och regional förankring svarar Hjo och Skövde kommuner
samt Västra Götalandsregionen.
Forum Folkhälsa är ett nätverk med syfte att skapa förutsättningar för intresserade landsting, regioner, kommuner och övriga organisationer att ha ett erfarenhetsutbyte inom folkhälsoområdet. Syftet är också att stödja det
lokala folkhälsoarbetet genom kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte samt att fungera som en inspirationskälla.
Varmt välkomna!
Arbetsgruppen för Forum Folkhälsas konferens 2009

Seminarier beskrivning
1) Välfärdsbokslut – på väg mot den jämlika hälsan i
Borås Stad
Välfärdsbokslut är ett bra stöd för prioriteringar i Borås.
Ett strategiskt målarbete, kopplat till resultaten i Välfärdsbokslutet, har resulterat i att man kunnat göra
ekonomiska prioriteringar, till förmån för stadsdelar med
hög andel i utanförskap för att på sikt nå folkhälsomålet.
Susanne Carlsson, folkhälsosamordnare, Borås Stad
2) Hur kan ökad fysisk aktivitet öppna dörrar till ett
jämlikare samhälle?
Erfarenheter från arbete med FaR®, Fysisk aktivitet på
Recept - nationellt och i Västra Götalandsregionen.
Gunilla Sigurdsdotter, verksamhetsutvecklare FaR® och
Lena Thorselius, leg.sjukgymnast och enhetschef Västra
Götalandsregionen.
3) Se mig! - Exempel på hur studieförbund i samverkan
med kommun och region kan arbeta med folkhälsa.

6) Tandvård på lika villkor?
En modell för att fördela resurser. Kartläggning av
belastning på folktandvårdens kliniker, utifrån socioekonomiska och tandvårdsvariabler. Kim Lake Fredell,
verksamhetscontroller, Folktandvården Västra Götaland,
område Skaraborg. Magnus Fällström, klinikchef, Folktandvården Södra Ryd.
7) Med tiden som insats - att öka folkhälsan med
människors egna resurser
TidsNätverket i Bergsjön, ett nätverk där människor från
olika grupper skapa gemensam sociala mötesplatser.
Nätverket använder sig av time banking. Ulla Gawlik,
Verksamhetsansvarig, TidsNätverket i Bergsjön, Stefan
Molnar, Sociologi Student Göteborgs Universitet.
8) Hållbar utveckling, folkhälsa och socialt
kapital - hänger det ihop?

Conny Larsson, Projektledare, Studiefrämjandet Väst,
Bengt Karlsson, Projektsamordnare, Västra Götalands
Bildningsförbund.

Bygdens idébank och dynamiskt tillväxtkapital, praktik och teori möts i Götene. Rose-Marie Borg, Götene
kommun, Bert-Ola Bergstrand,Diana Waage, Dynamiskt
tillväxtkapital.

4) En hälsoinriktad äldreomsorg - satsa offensivt!

9) Personalen är vår viktigaste tillgång!

Framtidens äldreomsorg formas nu! Den äldreomsorg
vi vill ha i framtiden påverkas i hög grad av vad vi gör
idag. Vägvalet står mellan ett passivt sparade i verksamheterna eller en offensiv satsning på förebyggande och
rehabiliterande insatser. Kjell Gustavsson, Äldreomsorgschef Skara

En arbetsplats som enligt personalen är kommunens
mest attraktiva arbetsplats. Lägg därtill en i det närmaste obefintlig sjukfrånvaro. Hur lyckas ett företag med
det? Pernilla Östberg, personalchef, Länsförsäkringar
Skaraborg.

5) Familjecentralen - en arena för alla?
Kommer de som mest behöver det? En beskrivning av
samarbete kring familjer i behov av stöd. Eva Kellett,
distriktssköterska på BVC, Camilla Svensson, socialpedagog och samordnare Familjecentralen i Tidaholm

program
Moderator: Sosso Hietanen

tisdag den 21 april
09.30

Välkommen
Catrin Hulmarker, kommunalråd Hjo och Leif Johansson, kommunalråd Skövde

09.45

En jämlik hälsa inom en generation?
Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi

10.45

Ett ekonomiskt perspektiv på den jämlika hälsan
Emma Henriksson, ledamot finansutskottet

11.30

Investera i hälsa – lönsamt för framtiden
Ingvar Nilsson, nationalekonom

12.15

Lunch

13.45

Seminarier
1) Välfärdsbokslut – på väg mot den jämlika hälsan i Borås Stad
2) Hur kan ökad fysisk aktivitet öppna dörrar till ett jämlikare samhälle?
3) Se mig! – studieförbund, kommun och region i samverkan för folkhälsa.

14.30

Kaffe

15.00

Seminarier
4) En hälsoinriktad äldreomsorg - satsa offensivt!
5) Familjecentralen – en arena för alla?
6) Tandvård på lika villkor?

16.00

Summering av dagen med gäster

17.00

Fria aktiviteter

19.00

Middag - ”Det ska vá gött och leva”

onsdag den 22 april
08.30

Hälsans betydelse för samhällsekonomin
Kenneth Johansson, ordförande socialutskottet

09.15

Välfärdens fördelning mellan olika grupper
Tapio Salonen, professor i socialt arbete Växjö universitet

10.00

Kaffe

10.30

Den jämlika sociala ekonomins betydelse för ett hälsosamt samhälle.
Füsun Uzuner, Företagsutvecklare, Coompanion och Thomas Forslin, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen

11.15

Jämlik hälsa och ekonomi
Sarah Wamala, generaldirektör Statens folkhälsoinstitut

12.00

LUNCH

13.00

Seminarier
7) Med tiden som insats - att öka folkhälsan med människors egna resurser
8) Hållbar utveckling, folkhälsa och socialt kapital - hänger det ihop?
9) Personalen är vår viktigaste tillgång!

14.00

Hur gör vi det hos oss – från teori till praktik
Carola Gunnarsson, Ilja Batljan, kommunalråd Sala och Nynäshamn

14.45

Ord på vägen
Karin Engdahl, Regionråd, ordförande i Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen

15.00

Avslutning med kaffe

allmän information
Målgrupp
Konferensen vänder sig till dig som arbetar med,
planerar för eller beslutar om folkhälso-, utvecklingsoch tillväxtfrågor inom kommun, landsting, region och
ideella sektorn.

Anmälan
Anmäl dig på www.skl.se/forum
En tidig anmälan ger reducerad avgift.

Tid och plats
21–22 april 2009 på First Hotell Billingehus i Skövde.

Konferensavgift
Ordinarie konferensavgift är 3500 kr exkl. moms.
Anmäler du dig innan den 20 februari 2009
erhåller du 300 kr exkl. moms i rabatt.
Sista anmälningsdag är den 3 april 2009.
I konferensavgiften ingår samtliga måltider och
logi i enkelrum mellan den 21–22 april.

Transport mellan konferenshotellet
och Skövde Centralstation
Abonnerad buss avgår från Skövde Centralstation tisdag 21 april kl. 8.30 samt kl. 9.00
Abonnerad buss avgår från busshållplats i
anslutning till konferenshotellet onsdag 22 april
kl. 15.15 samt kl. 15.45 till Skövde Centralstation.

Ytterligare upplysningar
Ingvor Bjugård
ingvor.bjugard@skl.se
Tfn 08-452 77 12
Nina Fållbäck Svensson
nina.fallback-svensson@fhi.se
Tfn 063-19 96 16

