HE ALT HY CITIES SVE R IGE B JU DE R IN T I LL

C ROSS I N G B ORDE RS SEMINARIESERI E :
J Ä ML I K H Ä L S A OCH D IGITALISERING
Nu är det dags för Crossing Borders seminarieserie igen. Hur påverkas välfärdsuppdraget och
demokratiuppdraget och därmed den jämlika hälsan av teknisk utveckling och digitalisering?
Vi undersöker denna frågeställning vid tre seminarier kopplat till övergripande generella
frågeställningar, målgruppen äldre samt målgruppen barn och unga. Hur påverkas kommunernas
och regionernas välfärdsuppdrag och demokratiuppdrag av digitalisering och teknisk utveckling?
Vad kommer kommunernas och regionernas kompensatoriska uppdrag att innebära och hur
påverkas dess grunder? Vilka är de sårbara grupperna i denna kontext? Utgångspunkter är Agenda
2030:s ”leave no one behind” och det nationella folkhälsomålets generationsmål att” sluta de
påverkbara skillnaderna i hälsa inom en generation”. Vad kommer att underlätta respektive
försvåra möjligheterna att nå en jämlikare hälsa och vilket ansvar skulle folkhälsouppdraget kunna
ha i detta?

P ROG RAM:
2/4 13.30 -16.00

Generellt perspektiv

5/5 13.30–16.00

Perspektiv äldre

2/9 13.30–16.00

Perspektiv barn och unga

Plats: Du kan delta på plats på Högskolan i Skövde, via livelänk eller ta del av seminariet i
efterhand. Separat program för respektive seminarium skickas ut.
Varmt välkomna!

HE ALT HY CITIES SVE R IGE B JU DE R IN T I LL

C ROSS I N G B ORDE RS SEMINARIESERI E :
J Ä ML I K H Ä L S A OCH D IGITALISERING
Hur påverkas välfärds- och demokratiuppdraget och arbetet för en jämlik hälsa av teknisk utveckling och
digitalisering? Vad kommer kommunernas och regionernas kompensatoriska uppdrag att innebära och hur påverkas
dess grunder? Vilka är de sårbara grupperna i denna kontext? Utgångspunkter är Agenda 2030:s ”leave no one behind”
och det nationella folkhälsomålets generationsmål att ”sluta de påverkbara skillnaderna i hälsa inom en generation”.
Healthy Cities Sverige bjuder in till en seminarieserie om tre tillfällen med temat jämlik hälsa, digitalisering och
teknisk utveckling i ett generellt perspektiv, målgrupp äldre och målgrupp barn och unga. Syftet med seminarieserien
är att undersöka hur kommunernas och regionernas välfärds- och demokratiuppdrag påverkas av digitalisering och
tekniska utveckling.
Läs mer om Healthy Cities Sverige på www.healthycities.se.

AGE NDA
Moderator för seminariet är Kerstin Månsson, koordinator för Healthy Cities Sverige
Vad är egentligen digitalisering? Hur kan den användas för att främja folkhälsan; hur ser utmaningarna och
möjligheterna ut och hur kan vi arbeta med digitalisering? Anders Thoresson, journalist med digitalisering som
specialområde.

■

Så tar invånarna till sig digitalisering. Andreas kommer att göra ett antal nedslag som tillsammans ger en
helhetsbild. Andreas Leifson är omvärlds- och marknadsanalytiker på INERA.

■

■

Avslutande diskussion med frågeställningar från deltagare och föreläsare

Klicka här för anmälan. Sista dag för anmälan är den 26 mars.
Det finns möjlighet att delta via webb, ange detta i anmälan.
När du anmäler dig till seminariet får du automatiskt webblänk till livesändning och sändning i efterhand.

Datum: 2 april,
Tid: kl. 13:30-16:00
Plats: Insikten, Högskolan i Skövde
Varmt välkomna!

