
Barn och ungas förutsättningar och möjligheter har stor betydelse för hälsan under hela livet. Tidiga insatser som 
stärker barn, familjer och andra viktiga vuxna främjar hälsan och bidrar till att minska skillnader i uppväxtvillkor. 

På vilket sätt kan den tekniska utvecklingen och digitaliseringen påverka arbetet för en jämlik hälsa hos barn 
och unga? Hur påverkar digitaliseringen barn och ungas hälsa, delaktighet, inflytande och rådighet över sin egen 
situation? Och vilka utmaningar ställs staten, regionerna och kommunerna i arbetet för att tillgodose målgruppens 
behov? Healthy Cities Sverige, Högskolan i Skövde, Skövde kommun och Västra Götalandsregionen bjuder in 
till en seminarieserie om tre delar med temat jämlik hälsa, digitalisering och teknisk utveckling i ett generellt 
perspektiv, målgrupp äldre och målgrupp barn och unga. 
Läs mer om Healthy Cities Sverige på www.healthycities.se och klicka här för anmälan.

Tid:  2 september 2020. Inloggning sker 13.00 och programmet startar 13.15.
Plats: Seminariet hålls digitalt via verktyget Zoom.

13.00

13.15- 13.20

15.15 – 15:35

15:40-16:00

16:00-16:15

Inloggning

Inledning: Johanna Linnarsson koordinator Healthy Cities och Peder Welin, moderator och 
regionutvecklare i Västra Götalandsregionen

En genomgång av kunskapsläget hur den digitala världen påverkar barn och ungas hälsa. Vad vet 
vi med säkerhet? Gabriele Eiben, Bitr. professor i Folkhälsovetenskap, Högskolan Skövde

Ungas delaktighet – en pedagogisk utmaning och demokratisk hälsofråga. Erik Andersson, 
docent i pedagogik, Örebro universitet

Grupparbete utifrån dessa två föreläsningar med paus inlagd

Barnuppdraget (regionalt utvecklingsuppdrag för barn och ungas hälso- och sjukvård) i Västra 
Götalandsregionen. Ulrika Mattsson Köhlfelt, verksamhetschef i NU-sjukvården samt 
digitaliseringsansvarig för Barnuppdraget och Karin Andersson, programledare för Barnuppdraget, 
Västra Götalandsregionen

Studio Ludum låter spelintresset visa vägen för att få fler unga att slutföra sina studier. Katrin 
Dannberg, projektledare Studio Ludum

Avslutning 

PROGRAM:  

HEALTHY CITIES  SVERIGE B JUDER IN TILL  CROSSING BORDERS SEMINARIESERIE :

JÄMLIK HÄLSA OCH DIGITALISERING 
-  MÅLGRUPP BARN OCH UNGA

https://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/16642D8608E9F91CC1258530002E160A?opendocument&preview=1

