
Att minska ojämlikhet i hälsa  
ur ett regionalt perspektiv

Vad vi vet idag; Vad fungerar? och Vad kan göras?

Hälsa är en värdefull tillgång och Gävleborg är ett bra län att både växa upp och leva i. 
Men samtidigt som många har det bra så finns det tydliga skillnader i hälsa mellan olika 
sociala grupper. Tillgängliga undersökningar visar att människor som lever under utsatta 
förhållanden eller har en lägre social position också har en sämre hälsa. 

I regionen finns en växande medvetenhet kring detta och en hel del görs även för att minska 
ojämlikheterna. Dock behöver mer göras för att reducera hälsoklyftorna. De sociala faktorer som 
påverkar vår hälsa och frågans komplexitet kräver en övergripande strategi mellan olika samhälls
organisationer, inte bara på nationell nivå utan även på regional och lokal nivå. 
 Det regionala perspektivet kan erbjuda en utmärkt ram för att utveckla en sådan integrerad 
strategi.  Med utgångspunkt i känd kunskap behöver vi diskutera hur Gävleborgs län kan arbeta för 
att fortsatt minska ojämlikheten i hälsa. 
 Av denna anledning bjuder Högskolan i Gävle, Akademin för Hälsa och Arbetsliv, Avdelningen 
för Arbets och Folkhälsovetenskap, och Region Gävleborg, Samhällsmedicinska förvaltningen 
samt Avdelningen för Folkhälsa och Hållbarhet in till en workshop kring frågeställningen. 
 
  Plats:   Valhall, Högskolan i Gävle

  Dag:  Onsdag 6 Maj 2015 

  tiD:  9.00 – 15.00

Program

09.00 – 09.20   Hälsa och ojämlikhet i hälsa  
 Gloria Macassa

  Workshop 1. Vad vi vet och vad fungerar?
 Vad vi vet
09.20 – 09.40    Ojämlikhet i Gävleborgs län  
 Katarina Wijk

09.40 – 10.00    Sysselsättningsstatus och ojämlikhet i hälsa i Gävleborg 
 Anne-Sofie Hiswåls

10.00 – 10.20    Förändringsprocesser och säkrare arbetsmiljö  
 Hasse Nordlöf

Moderatorer:   Gloria Macassa och Ola Westin

10.20 – 10.40  Kaffepaus 

 Vad fungerar?
10.40 – 11.00   Hur arbetar hälso- och sjukvården med folkhälsa  
 Ulrika Olsson

11.00 – 11.40 Folkhälsoarbete i kommuner  
 Jennie Palmberg, Karin Bjellman

Moderatorer:   Katarina Wijk och Staffan Gullsby

11.40 – 13.00  Lunch (på egen bekostnad)

13.00 – 14.30  Workshop 2. Diskussion 
 Att minska ojämlikhet i hälsa ur ett regionalt perspektiv utifrån Region 
	 Gävleborgs	Folkhälsoprogram	2015-2020;	Delaktighet	och	inflytande,		 	
 Ekonomiska och sociala förutsättningar samt Barn och ungas tillväxtvillkor.

Moderatorer:   Gloria Macassa, Ola Westin, Staffan Gullsby, Katarina Wijk,  
 Anne-Sofie Hiswåls, Bodil Zacharoff 

14.30 – 15.00  Redovisning av diskussionerna/Summering av workshopen  
 Gloria Macassa, Ola Westin

15.00  Kaffe

anmälan  

Obligatorisk anmälan senast  

fredag 24 april 2015  

till Emelie Mälstam  

emelie.malstam@hig.se
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