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Välkommen till den 14:e nationella konferensen för
nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Jämlik hälsa och vård
det goda mötet som nyckel till framgång
Västerås 19 - 20 mars 2015

Jämlik hälsa och vård
det goda mötet som nyckel till framgång

Välkommen till den 14:e nationella konferensen för Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård den
19 - 20 mars 2015 på Aros Congress Center i Västerås.
Konferensen riktar sig till beslutsfattare, medarbetare samt till dig som vill vara delaktig i arbetet för
jämlik hälsa och vård i landsting, kommuner och privat verksamhet.
Konferensen presenterar fördjupad kunskap om förekomst av, och orsaker till, ojämlikheter i hälsa och
vård.
Konferensen erbjuder en fördjupad kunskap om hur vi kan utveckla samhällets och hälso- och
sjukvårdens arbete för att uppnå en mer jämlik hälsa och vård, med fokus på hälsoförståelse,
hälsofrämjande och personcentrerade möten och prevention.
Konferensen presenterar exempel på framgångsrikt arbete på organisationsnivå och i mötet mellan
personer.
Arrangör: Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård i samarbete med Landstinget Västmanland.

Varmt välkommen till Västerås!

-

Gabriel Wikström
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
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Internationella föreläsare
Professor Ilona Kickbusch, direktör för the Global Health Programme at the Graduate
Institute of International and Development Studies i Genève, har en omfattande internationell
erfarenhet inom bland annat WHO, där hon ansvarade för Ottawa Charter for Health
Promotion 1986, samt initierat internationella nätverk såsom Health Promoting Hospitals. Hon
har idag särskilt fokus på Health in all Policies samt Health Literacy som hon ser som central
faktor för att skapa jämlik hälsa.

Dr Rima Rudd, Harvard School of Public Health arbetar sedan många år med forskning,
utbildning och utvecklingsarbete kring hälsolitteracitet, särskilt dess relation till vårderfarenheter och ojämlik hälsa. Hennes arbete kretsar kring innovativa strategier för
hälsokommunikation inom hälso- och sjukvården. Hon betonar att hälsolitteracitet är en
grundförutsättning för att skapa en vård med reell patientmedverkan. ”Vi måste fokusera
mindre på vilka brister patienten har och istället titta oss själva i spegeln”.

Program
Torsdag 19 mars
08.30 – 10.00 Registrering och kaffe
10.00 Välkommen - Monica Berglund, landstingsdirektör, Västmanland, Denise Norström, landstingsstyrelsens
ordförande, Västmanland, Bo Dahllöf, stadsdirektör, Västerås, Margareta Kristenson, nationell koordinator,
nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Hälsoförståelse, en central faktor för att skapa jämlik hälsa ur ett samhällsperspektiv
Hälsoförståelse (Health Literacy) kan ses som förmågan att fatta välgrundade beslut om hälsa i vardagen, i
hemmet, i samhället, på arbetsplatsen med mera. Men vad, vem eller vilka förutsättningar är det som skapar
och påverkar uppfattningen om hälsa på individ och samhällsnivå?
(Föreläsning på engelska, skrivtolkas till svenska)
Ilona Kickbusch, Professor Global health programme, Genève
Innovativa strategier för hälsokommunikation
Hälsolitteracitet som grundförutsättning för att skapa vård med reell patientmedverkan. ”Vi måste fokusera
mindre på vilka brister patienten har och istället titta oss själva i spegeln”
(Föreläsning på engelska, skrivtolkas till svenska)
Rima Rudd, Dr Harvard School of Public Health
Lunch
Sociala skillnader i hälsa: trender, nuläge och åtgärdsmöjligheter
Sociala skillnader i hälsa finns i alla samhällen och Sverige är inget undantag. Men hur stora är egentligen
skillnaderna i Sverige jämfört med andra länder och hur utvecklas de över tid? Och hur kan vi tänka kring
möjliga vägar framåt för att minska skillnaderna, vilket såväl svenska folkhälsopolitiken som EU och WHO
har satt upp som målsättningar?
Olle Lundberg, Professor, CHESS, Centre for Health Equity Studies, Stockholm
Valbara seminarier
17.00 HFS årsmöte
19.00 Mingel och middag på Aros Congress Center

Program
Fredag 20 mars
08.00 Hälsofrämjande möten
Det hälsofrämjande arbetssättet bygger på en balanserad dialog med fokus på såväl sjukdomen som på
patienten som person med en unik livssituation och med personliga värden som avgör hur vägen mot
bättre hälsa ska utformas.
Jörgen Herlofson, leg. läkare, specialist i allm. psykiatri, leg. psykoterapeut
Personcentrerade möten som medel för förbättring av hälsan
Ett lättillgängligt informationsmaterial för vårdens chefer och medarbetare med fokus på mötet.
Pär Höglund, Med. Dr, Karolinska Institutet
Prevention, en naturlig del av framtidens hälso- och sjukvård
Ett lättillgängligt informationsmaterial för vårdens chefer och medarbetare med fokus på prevention.
Mattias Damberg, Docent, specialist allm. med. Karolinska institutet, Citypraktiken Västerås
Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister
En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, en del i arbetet med att utjämna de påverkbara hälsoklyftorna.
Samhällets arbete och framtidens hälso- och sjukvård
Vilka satsningar görs för att hälsofrämjande arbetssätt, personcentrerade möten och prevention ska bli en
naturlig del av vardagen?
Representant, Socialdepartementet
Johan Carlsson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen
Hans Karlsson, chef avd. vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting
Margareta Kristenson, nationell koordinator, Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Lunch
Valbara seminarier
Skogsbranden i Västmanland
Vad har samhället och hälso- och sjukvården lärt av den största skogsbranden i Sverige i modern tid?
Länsstyrelsen i Västmanlands län
15.00 Avslutning

Olle Lundberg, Professor och chef för CHESS, bedriver forskning inom
ojämlikhet i hälsa, sociala bestämningsfaktorer för hälsa särskilt levnadsförhållanden i barndomen, Känsla av sammanhang och hälsa bland äldre. Han har
deltagit i många internationella samarbeten och bland annat medverkat i Review of Social
Determinants and the Health Divide in the WHO Euro Region, ledd av professor Michael
Marmot.

Jörgen Herlofson, Psykiater, leg. psykoterapeut och handledare. Jörgen är verksam bland
annat som utbildare och föreläsare, med inriktning på hälsofrämjande arbetssätt där
patientens autonomi och värdighet är i fokus. Det hälsofrämjande arbetssättet bygger på en
balanserad dialog med fokus på såväl sjukdomen som på patienten som person med en unik
livssituation och med personliga värden som avgör hur vägen mot bättre hälsa ska utformas.

Pär Höglund Med. Dr, Karolinska institutet, forskar inom värdebaserad vård. Han har, på
HFS-nätverkets uppdrag, och i samverkan med ledande forskare, tagit fram ett informationsmaterial för vårdens chefer och medarbetare. Fokus är personcentrerad vård, vad det innebär
och hur detta kan utvecklas för att skapa bästa möjliga hälsa och en långsiktigt hållbar hälsooch sjukvård.

Mattias Damberg Docent, specialist i allmänmedicin, Citypraktiken Västerås, forskar vid KI
Institutionen för medicin. Han har, på HFS-nätverkets uppdrag, i samarbete med ledande
forskare, tagit fram ett informationsmaterial för vårdens chefer och medarbetare. Detta för att
ytterligare motivera och stödja vården att arbeta allt mer fokuserat och strukturerat med
prevention av kronisk sjukdom.

Margareta Kristenson Professor, Linköpings Universitet, överläkare i socialmedicin och i
Landstinget i Östergötland och nationell koordinator för det svenska nätverket Hälsofrämjande
hälso- och sjukvård.

Parallella seminarier
Torsdag 19 mars kl 15.30-17.00
Västmanland berättar
Hälsocenter, självhjälpsgrupper och Folkhälsobyrån presenteras.

Seminarieinformationen
uppdateras
kontinuerligt på
www.hfsnatverket.se

Det goda mötet via tolk
SKL tillsammans med Nationell plattform för jämlik hälsa och vård arrangerar ett seminarie kring några av
utmaningarna och möjligheterna med att med hjälp av tolk skapa det goda mötet. Och hur tolk kan användas via
olika medier - telefon, videomöte eller på plats.
Hälsosamtal/riktade hälsoundersökningar
Från Landstinget i Västerbottens län och Landstinget i Jönköpings län finns rika erfarenheter. Därtill finns
erfarenheter från ytterligare landsting som bedriver hälsoundersökningar med inspiration av Västerbotten och
Jönköping.
Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa
Inspirerade av Marmotkommissionen 2008 finns nu erfarenheter av arbete för jämlik hälsa i flera svenska miljöer.
Aktuellt läge och erfarenheter presenteras.

Fredag 20 mars kl 12.30-14.00
Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Riktlinjerna har funnits sedan år 2011. Hälso- och sjukvårdens arbete har utvärderats. Vilka framgångsfaktorer kan
vi se? Vad blir nästa steg?
Samverkan för befolkningens hälsa
Goda exempel presenteras.
Hur når vi ungdomar?
Goda exempel presenteras.
Teknikstöd på mina villkor – när äldre själva får välja
Västerås stad berättar om erfarenheter från förändrade arbetssätt där äldre själva får vara med och utforma
morgondagens IT stöd. Anpassade lösningar för kommunikation, tillsyn, träning och aktivering innebär ökad
självständighet, delaktighet och aktivitet - både i ordinärt och särskilt boende.
Att göra jämlikt – så arbetar vi
Goda exempel presenteras.

Sista anmälningsdag
20 februari

Deltagaravgift t.o.m. 31 december 2014:
2.950 SEK/person exklusive moms
Deltagaravgift fr.o.m. 1 januari, 2015:
3.450 SEK/person exklusive moms
I deltagaravgiften ingår föreläsningar enligt program, föroch eftermiddagskaffe, lunch båda dagarna samt middag på
torsdag (exkl. dryck).
Anmäl dig på www.hfsnatverket.se
Där finns också tillkommande programinformation.

Välkommen till Västerås!

