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Välkommen till en konferens om trygga och goda uppväxtvillkor.
Konferensen utgår ifrån arbetet Samling för social hållbarhet åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland och fokuserar på skillnader i
barns och ungas hälsa och livsvillkor: hur ska kunskaper om skillnader
kunna omsättas i praktisk handling för att minska ojämlikhet i hälsa
bland barn och unga.
Plats & tid
Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg den 6 november. Registrering
och kaffe från kl. 09.30. Konferensen startar kl. 10.00 och avlutas kl. 15.40.
Målgrupp
Beslutsfattare, tjänstemän och frivilligorganisationer på regional/lokal nivå som verkar för trygga och goda uppväxtvillkor.
Anmälan & program
Sista anmälningsdag är den 21 oktober. Dagen är kostnadsfri men vid frånvaro debiteras 300 kronor.
Till anmälan.
09.30-10.00 Kaffe med registrering
10.00-10.30 Inledning, Jan Alexandersson (V), ordförande folkhälsokommittén					
			
Valeria Kant (KD), vice ordförande folkhälsokommittén
			
Johan Carlsson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
10.30-11.10 Ungas skilda uppväxtvillkor i den nya ojämlikhetens geografi
Kl. 16 bjuder Skandia och
			
Ove Sernhede, professor i socialt arbete, Göteborgs universitet
Uppsala universitet in till
11.15-11.55 Barndom och lärande i ett förändrat samhälle
pressträff och en fördjupning av rapporten;
			
Ingegerd Tallberg-Broman, professor i pedagogik, Malmö högskola
”1 satsad krona ger 2 kronor
11.55-12.00 Paus
tillbaka! - Mänskliga och
12.00-12.40 God hälsa i barndomen - En investering för framtiden
ekonomiska effekter av
		
Eva Mörk, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet
sociala investeringar”,
12.40-13.40 Lunch
som offentliggörs under
13.40-14.10 Seminarium 1: Hälsoekonomi
seminarium 1, Lena Höök
		Att förutse effekten av förebyggande insatser, Två kommunala exempel
hållbarhetschef Skandia
och chef Stiftelsen Idéer
14.10-14.40 Seminarium 2: Det goda lärandet, exempel
för livet och Anna Sarkadi,
		
Läsning på fritids, Drop-outs, Mammor som kulturtolkar
docent vid Institutionen för
14.40- 15.10 Seminarium 3: Aktiv fritid, exempel
kvinnors och barns hälsa,
		
Åmåls kommun, Idrott och hälsa, Kulturplaneterna
Uppsala universitet.
15.10-15.40 Avslutning - Strukturer i samverkan för social hållbarhet
		Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef
15.40		
Kaffe
Eventuellt tillkommer justering i eftermiddagens program. Uppdatering av programmet sker på
Västra Götalandsregionens webbplats Folkhälsa.
Välkommen!
Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen
Följ Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa på webbplatsen
www.vgregion.se/jamlikhalsavast

