Vikt ig, ung och stolt
– en nationell konferens om barns och ungdomars olika villkor för ett hälsosamt liv.
Svenska Mässan i Göteborg, 15-16 maj 2008.

• Barnens livsvillkor
• Tid för återhämtning
• Samhällsplanering för barnets bästa
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• Samverkan för barns hälsa
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Vikt ig, ung och stolt Program torsdag 15 maj

Anmäl dig snarast på www.vgregion.se/viktigungochstolt

Tid för återhämtning
13.15-13.45 Ungdomars tankar om sig själva och sin omvärld.
Per Nilsson, generaldirektör, Ungdomsstyrelsen
13.50-14.30 Doktorn ordinerar: vila & återhämtning.
Peter Friberg, professor, Sahlgrenska Akademin
14.30-15.00 kaffe
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15.00-15.40 Välj 1 av 3 föreläsningar:
1. Om föräldrars tidspress, orsaker och förändringsmöjligheter.
Jörgen Larsson, doktorand sociologi, Göteborgs universitet
8.00 -10.00 Registrering och kaffe
10.00 -10.25 Inledning
Anders Knape (m), Ordförande i Sveriges Kommuner och
Landsting
Karin Engdahl (s), Ordförande i Folkhälsokommittén / Regionråd
Erik Mattsson, moderator
10.30-11.10 Samhället och barnen. Olika villkor för barns hälsa.
Viveka Östberg, docent
CHESS, Stockholms universitet/Karolinska Institutet
11.15-12.00 En mer barnvänlig värld – med fokus på barnens
förbättrade livsvillkor.
Bo Angelöw, docent och socialpsykolog
12.00 -13.15 Lunch

Barnens livsvillkor

2. Närmiljöns roll för barns rörelse och utveckling.
Petter Åkerblom, landskapsarkitekt, Sveriges lantbruksuniversitet SLU
3. Övervikt och fetma bland 10-åringar.
Kan vi skönja ett trendbrott?
Agneta Sjöberg, forskare, Sahlgrenska akademin
Barns tidiga tillväxt – ett sätt att mäta kvalitén på
dagens hälsovård och förutse framtidens sjukvårdsbehov.
Lars Gelander, barnhälsovårdsöverläkare, Med. Dr, Primärvården Södra
Bohuslän
15.50-16.30 Barnen, dansen och yttrandefriheten.
Cecilia Björklund Dahlgren, utvecklingsledare för programmet
Dans i skolan, Statens kulturråd
Fysisk aktivitet – en förutsättning för hälsa.
Mats Börjesson, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset
16.30-17.00 Sammanfattning.
Erik Mattsson, moderator, i samtal med barn och ungdomar
17.00-18.00 Utställning
19.00 Kvällsaktivitet med buffé

Vikt ig, ung och stolt Program fredag 16 maj

Anmäl dig snarast på www.vgregion.se/viktigungochstolt

Samverkan för barns hälsa

08.30-09.10 Samhällsplanering för hälsa.
Tänk efter före – att investera i folkhälsa.
Ilija Batljan (s), KS:s ordförande, Nynäshamns kommun
09.20-10.00 Tänk långsiktigt! Hälsoekonomi med samverkansperspektiv.
Ingvar Nilsson, nationalekonom

12.00-13.15 Lunch

10.00-10.30 Kaffe

13.15-14.15 Panelsamtal – Vad kan göras?
Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter
Thomas Svaton, vd, Svensk dagligvaruhandel
Liselotte Schäfer Elinder, Centrum för folkhälsa,
Stockholms läns landsting
Barnombudsmannen
Barn och ungdomar
Erik Mattsson, moderator

10.30-11.10 Välj 1 av 3 föreläsningar:
1. Föräldrar som barnets främsta resurs.
Barnombudsmannen
2. WHO’s Europiska handlingsplan for nutrition 2007-2012.
Vad innebär den för Sverige?
Liselotte Schäfer Elinder, enhetschef,
Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting
3. Idefics – En europeisk studie för att förstå och förebygga
barnfetma och relaterade sjukdomar
Staffan Mårild, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Gabriele Eiben, forskare, Sahlgrenska Akademin

14.20-15.00 Barns och ungdomars uppväxtvillkor
Maria Larsson (kd), Äldre- och folkhälsominister
15.00-15.15 Avslutning
Politiker
Moderator Erik Mattsson

11.20-12.00 Välj 1 av 3 föreläsningar:
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Där kan du välja föreläsningar, anmäla dig
till kvällsaktivitet med buffé och anmäla om
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3. STOPP projektet – vände trenden.
Anja Nordenfelt, projektledare,
Rikscentrum barnfetma, Karolinska Institutet
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2. Hamburgare och hälsa – går det ihop?
Om McDonalds i barnfamiljers vardagsliv.
Helene Brembeck, professor, Göteborgs universitet

Begränsat antal platser. Anmäl dig snarast

du vill ha utställningsskärm.
Utställningar prioriteras av arrangören.
För mer information kontakta

l

1. Undersökning – föräldrars attityd till barns kost och hälsa.
Roland Svensson, ordförande, Tandläkarförbundet,
Hälsokommunikation – det motiverande samtalet som
verktyg till framgång.
Bie Holtz, projektledare, Mål i mun, Västra Götalandsregionen
Karin Sjögren, kommunikatör, Mål i mun, Västra Götalandsregionen

Annika Nilsson-Green, 031-630861
Eva Mattsson-Elofson, 031-630605.

Vikt ig, ung och stolt

Anmäl dig snarast på www.vgregion.se/viktigungochstolt

– en nationell konferens om barn och ungas olika villkor för ett hälsosamt liv.

Svenska Mässan i Göteborg, 15-16 maj 2008.
Begränsat antal platser. Anmäl dig snarast på www.vgregion.se/viktigungochstolt.
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Kostnad för kvällsaktivitet med buffé: 300 kr exkl. moms.

P
Svenska Mässan
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Bekräftelse sänds ut via e-post senast 25 april.
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För mer information om vägbeskrivningar till Svenska Mässan i Göteborg mm,

P

besök www.swefair.se. Där kan du också boka hotell eller besök www.goteborg.com.
Liseberg

För mer information kontakta Annika Nilsson-Green, 031-63 08 61
S Spårvagnshållplats
J Järnvägsstation

eller Eva Mattsson-Elofson, 031-63 06 05.
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Välkommen!

