
Välkommen till Norrbottens Folkhälsokonferens 2019! 

  
När: Den 18 september, kl. 09.30 – 16.30.  
Var: Quality Hotel Lapland, Gällivare 
  
En del kommuner kallar det folkhälsa, en del social hållbarhet och en del säger att det 
ingår i kvalitetsarbetet och i hållbarhetsarbetet – men hur gör vi egentligen för att hålla i 
och håll ut i det arbete som krävs för att alla medborgare ska åtnjuta goda livsvillkor och 
ska känna sig trygga? Det kan vara lätt att engagera sig i de insatser som kan komma 
många till nytta, men systematik och hållbarhet i arbetet är ibland svårare att både skapa 
och upprätthålla. En annan utmaning är att skapa samarbete och kommunikation inom 
hela organisationen.  
  
Norrbottens Folkhälsokonferens 2019 kommer därför att fokusera på olika sätt att skapa 
systematik i folkhälsoarbetet och även på vilka verktyg som kan användas för att 
säkerställa att resultatet blir en bättre, mer jämlik och jämställd folkhälsa.  
  
Konferensen är en regional konferens och arrangeras gemensamt av Norrbottens 
Kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten – denna gång i samverkan 
med Gällivare Kommun.  
  
Aktuella inslag under dagen: 

• Framstående föreläsare med kunskap om verktyg för ett systematiskt arbete och hur 
vi kan mäta att folkhälsan blir inte bara bättre utan också mer jämlik och jämställd  

• Regionala och lokala lägesbilder inkl. arbetssätt för att möta utmaningarna att uppnå 
målsättningarna med arbetet  

• Inspirerande samtal 
  
Målgruppen för konferensen är alla politiker från kommunal- och regional förvaltning och 
chefer från kommun och region, samt tjänstepersoner som ansvarar för områden som rör 
folkhälsofrågor; exempelvis förebyggande och främjande arbete, utbildning- och 
trygghetsfrågor, tidigt brottsförebyggande arbete samt lokala och regionala 
utvecklingsfrågor.  
  
Konferensen kommer att vara kostnadsfri. 
  
Tankar bakom konferensen 
Vi vill stötta folkhälsoarbetet i hela länet och vår ambition är att kunna flytta 
folkhälsokonferensen till olika delar av länet under åren som kommer.  
Vi vill att folkhälsokonferensen bidrar till omvärldsorientering på områden som rör folkhälsa 
och social hållbarhet och visa på kopplingar bl.a till Agenda 2030 och mänskliga rättigheter. 
Vi kommer att bygga en röd tråd mellan regionala folkhälsokonferensen som kommer 
anordnas ojämna år och nationella Trygghetskonferensen som kommer anordnas jämna år.  
Vi vill skapa arenor för folkhälsofrågor som kan stötta i det dagliga arbetet och som skapar 
uthållighet i arbetet. 
  



  
Har du frågor? 
Kontakta strategigruppen för det regionala folkhälsoarbetet: 
Lena Nyström, lena.nystrom@kfbd.se 
Lars Sandström, lars.sandstrom@kfbd.se 
Linda Moestam, linda.moestam@norrbotten.se 
Cecilia Wagenius, cecilia.wagenius@norrbotten.se 
Irina Enbuska von Schantz, irina.enbuska.von.schantz@lansstyrelsen.se 
Katarina Sandling Jonsson, katarina.sandling.jonsson@lansstyrelsen.se 
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