Hälsoriksdagen 2019
Välkommen till Hälsoriksdagen 2019, ett arrangemang av Livsplats Sverige – det
återkommande nationella policyforumet för ledande samhällsaktörer som på
olika sätt arbetar med att förebygga ohälsa.
Efter tre framgångsrika år i Varberg i samarbete med bland andra Region Halland och
Varbergs kommun flyttar vi till Stockholm under namnet Hälsoriksdagen. Fokus för i år
kommer att vara behoven av reformer och innovation. Hälsoriksdagen kommer att ytterligare
utveckla dialogen mellan politiken och andra viktiga aktörer som kan påverka utvecklingen
av hälsoområdet.
Vi kommer att varva tal, panelsamtal och workshops med temaseminarier, mingel och
utställare med representanter för politiken, akademin, myndigheter, utredningar, näringslivet
och idéburna organisationer. Vi kommer att få se politiska utspel, ministertal, samtal,
hearings, rapportpresentationer, forskare, experter och opinionsbildare.
Dagen inleds och avslutas i plenum som bjuder på talare, paneler och debatter där publiken
kommer att ges möjlighet att delta och rösta i olika frågor. Eftermiddagens program
domineras av temaseminarier under flera s.k. breakout sessions, då de 150–200 deltagarna
delar upp sig och fördelar sig på tre parallella seminarier.
I bifogat preliminärt program finns information om de olika passen och temaseminarierna.
Tid: 16 September 2019
Plats: Stockholm City Conference Centre, Norra Latin
Anmälan:
Anmälan sker på denna sajt: https://svse.invajo.com/event/hälsoriksdagenarrangerasavlivsplatssverige/hälsoriksdagen2019
För mer information:
Marco Morner, Strategisk Planering, marco.morner@livsplatssverige.se alt 070 874 16 48.
Sandro Wennberg, projektledare, sandro.wennberg@livsplatssverige.se alt 070-677 57 95
Eva-Lotta Petersson, projektledare, evalotta@livsplatssverige.se, alt 070-217 04 57
Se även: www.livsplatssverige.se

PRELIMINÄRA PROGRAMPUNKTER
•

Hälsoriksdagen öppnas

•

Regeringen och folkhälsan
Tal av socialminister Lena Hallengren.

•

Reformer vi saknar och reformer vi stöder
Oppositionens panel med riksdagspolitiker.

•

Hälsoriksdagens alldeles egna lilla konstitutionsutskott
KU avger ett snabbt granskningsbetänkande av förmiddagens utspel.

•

Debatt: Vem ska betala för folkhälsan?
Om prioriteringar och finansiering, betalningsvilja och individansvar.

•

Utskottsbehandling och votering
Bikupor, rundabordssamtal, övning och mentometer i publiken.

•

Appeller: Kulsprutepitching av hälso-start ups
Exakt 60 sekunder att sälja in sin produkt/tjänst. Publiken röstar fram en vinnare.

•

Temaseminariepass 1 med tre parallella presentationer.

•

Lunch med mingel, eat n’ learn, Speakers corner och utställare.

•

Temaseminariepass 2 med tre parallella presentationer.

•

Key note speech: Hälsa Maxi
Livsmedelsjätten ICA:s satsning på hälsoområdet, tal av VD för ICA Sverige Per Strömberg.

•

Debatt. Vem tjänar på förebyggande insatser?
När näringslivet tar sig an folkhälsan.

•

Det digitala vaccinet
Skräddarsydda lösningar för bättre hälsa helt baserade på efterfrågan.

•

Sjukvården tar saken i egna händer: starkt regionalt lagarbete på väg in i prevention
FoUUI-direktörer, sjukhuschefer och Hälso- och sjukvårdsdirektörer från sju stora regioner i
gemensam satsning på prevention.

•

Hälsoriksdagens talman utses av eminent panel som valt namn ur publikens förslag.

•

Avslutande sammanfattning och medskick till regeringens och riksdagens arbete det kommande året.

Moderator: Helena Blomquist

Medverkande personer och organisationer i bokstavsordning:
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▪
▪

Johan Carlson, Generaldirektör
Folkhälsomyndigheten
Coala
Anders Ekholm, Institutet för
framtidsstudier
Daniel Forslund, (L) Ordförande
Innovations- och utvecklingsutskottet
SLL samt ordförande i beredningen för
digitalisering SKL
Lena Hallengren (S), socialminister
Ulrika Heindorff (M), ledamot
Socialutskottet
Niklas Huss, Innovationschef
Länsförsäkringar
Acko Ankarberg Johansson (KD),
ordförande socialutskottet
Anders W Jonsson (C), ledamot
socialutskottet och vice ordförande
Annette Linander (C), regionråd Region
Skåne
Min Doktor
MSD
Kristina Nilsson (S), ledamot
Socialutskottet

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
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▪

Jenni Nordborg, regeringens
samordnare för life science och ansvarig
för Life science-kontoret samt
avdelningschef Hälsa Vinnova
Kent Persson (M), f.d. partisekreterare
Pfizer
Podden Hälsa för ohälsosamma
Per Ramhorn (SD), ledamot
socialutskottet
RISE
Karin Rågsjö (V) ledamot socialutskottet
Anna Starbrink (L), Hälso och
sjukvårdsregionråd i Stockholms läns
landsting
Lars Stjernkvist (S), f.d. partisekreterare
och Kommunstyrelsens ordförande
Norrköping
Per Strömberg, VD ICA
Sofia Svanteson, VD Elsa Science
Fredrik Söder VD Health Integrator
Vårdförbundet
Elisabeth Wallenius, Ordförande
Funktionsrätt Sverige

Hälsoriksdagens sex temaseminarier hålls av:
Min Doktor, MSD, RISE, Pfizer, Podden Hälsa för ohälsosamma samt Vårdförbundet

16 september 2019 kl 9.00-16.00, Stockholm City Conference Centre, Norra Latin
Hälsoriksdagen arrangeras av den nationella hälsopolitiska arenan Livsplats Sverige,
som har genomförts i Varberg sedan 2015.
www.livsplatssverige.se,

