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Vilken värld vill du leva i?

– Sverigevärd för konferensen Global Health beyond 2015, 3-5 april 2013

Hälsofrågor måste tas på allvar med fokus på våra kommande generationer anser Svenska
Läkaresällskapet (SLS); initiativtagare till ’Global Health beyond 2015’.
En unik tvärvetenskaplig konferens där medicin, hälsa, politik och näringsliv möts för att
utmynna i en konkret handlingsplan på hur man kan förbättra mänsklighetens hälsovillkor;
”The Stockholm Declaration on Global Health”. Medverkar gör bland annat Richard Horton
(The Lancet), Mariam Claeson (Bill & Melinda Gates Foundation), Gunhild Stordalen (Stordalen
Foundation), Nisha Pillai (nyhetsankare BBC World News), Peter Byass (Professor i globalhälsa),
Anders Nordström (Ambassadör global hälsa), Johan Rockström (Stockholm Resilience Centre)
och Hans Rosling (Professor i global hälsa). Presskonferensen inför dagarna sker 3 april klockan
11.00 på Clarion Hotel Sign. Den 4 april arrangeras konferensen på Stockholm Waterfront
Congress Centre. Den 5 april hålls en workshop med inbjudna gäster och studenter.
Pressackrediteringen för alla tre dagar är öppen nu, intervjuer med nyckelföreläsare kan ordnas
innan konferensen.
”Det är ett kritiskt tillfälle för Sverige att höja kunskapen om global hälsa och medverka till handling;
vi har en viktig röst internationellt och med konferensen vill vi nu höja den ytterligare. Vi talar inte
enbart om en hållbar värld utan även om hållbara människor. År 2015 ska FN:s millenniemål vara
uppfyllda. Når vi dit, vad händer sedan? Vi står inför stora utmaningar och möjligheter, men vi måste
agera nu!” säger Peter Friberg ordförande Svenska Läkaresällskapet.
Var vi än i världen lever är hälsofrågor i högsta grad relevanta för ett väl fungerande samhälle,
vilket också är anledningen att Svenska Läkaresällskapet (SLS) tagit initiativ till att Sverige är värd
för den unika konferensen ”Global Health beyond 2015”. Utgångspunkten är att se global hälsa
från tre olika huvudteman; ojämlikhet, livsstils- och kroniska sjukdomar samt klimatförändringar
och hur dessa påverkar människans hälsosituation i världen.
De flesta länderna i världen utvecklas i positiv riktning. Medellivslängden för världens befolkning
har ökat, fler barn går i skolan, tillgången till rent dricksvatten har ökat och fler länder har
demokrati. Samtidigt som mycket i världen har blivit bättre, fortsätter klyftorna mellan de rika och
allra fattigaste att öka. Varje dag dör 21 000 barn av sjukdomar som kan förhindras eller botas.
Varje dag dör runt 1 000 kvinnor i samband med graviditet eller förlossning. Utsläppen av koldioxid
är högre än någonsin tidigare och negativa klimateffekter påverkar direkt vår hälsa.
I Sverige kan medellivslängd variera kraftigt beroende på social tillhörighet, bostadsområde och
inkomst. Livsstils- och kroniska sjukdomar såsom cancer, diabetes och högt blodtryck ökar i länder
där befolkningen kommit ur den absoluta fattigdomen samtidigt som psykisk ohälsa bör uppmärksammas. Nu hoppas man att konferensen ska lyfta globala hälsofrågor, analysera dem och genom
debatt och workshop driva frågorna vidare.

Pressackreditering, speciellt bloggpass, intervjuer med nyckeltalarna - samt digitalt pressrum
•
3 april, Presskonferens, 11.00-12.00 , Clarion Hotel Sign, skyltar till lokalen finns vid entrén.
•
4 april, Konferens, Stockholm Waterfront Congress Centre med start klockan 08.00 – samt
föreläsnings- och debattschema fram till 18.00. Underhållning med Sami Al Fakir 18.00-18.30 .
•
5 april, Workshop, 09.00-17.00: Workshop med inbjudna gäster samt studenter hålls på
Svenska Läkaresällskapets lokal på Klara Östra Kyrkogata 10 med start klockan 08.30-17.00
Intervjuer kan ordnas med nyckeltalarna före konferensen eller bokas till presskonferensdagen den
3 april. Förutom presspass kommer även bloggare att kunna ackreditera blogg-pass vid
inskrivningen på Stockholm Waterfront Congress Centre, som ger fri tillgång till konferensdagarna.
Pressackrediteringen är redan öppen.
För bokning av intervjuer och ackreditering kontakta tanja@greenwood.se eller ring 0707-91 57 36
till Greenwood Communications. Svenska Läkaresällskapet kommer tillsammans med Bloggbyrån
ha ett digitalt pressrum där filmklipp, bakgrundsinformation och bilder från konferensen kan laddas
ned.
Mer information om konferensen hittar du på www.globalhealthbeyond2015.se

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad
hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Läkaresällskapet främjar kunskapsbaserad vård
genom forskningsanslag och arbete med utbildningsfrågor från grundutbildning till fortbildning, kvalitet och patientsäkerhet
liksom medicin-etiska frågor. Läkaresällskapet är en politiskt och fackligt obunden
ideell förening med omkring 16 000 medlemmar. Mer information finns på www.sls.se

	
  

Pressbilaga1 Varför är Global hälsa viktigt? Några av nyckeltalarna berättar
Eldsjälen och läkaren Mariam Claeson som under 30 år aktivt arbetat för världshälsofrågor är idag verksam på
välgörenhetsorganisation Bill & Melinda Gates Foundation som ställföreträdande chef för barn- och
mödrahälsovård.
”Hälsa och god hälsovård är en mänsklig rättighet. God hälsa är en bra investering i framtiden och vi måste alla
hjälpas åt att bygga en bättre och hälsosammare värld. Jag hoppas de här dagarna lyfter frågan tvärvetenskapligt och
inspirerar fler unga i vår nästa generation till att engagera sig för de oerhört viktiga hälsofrågorna och att vi minskar
klyftorna. Vi måste agera proaktivt och förebyggande: VI KAN”.
Gunhild Stordalen, norsk läkare och grundare och styrelseledamot av Stordalen Foundation samt VD i
miljöstiftelsen GreeNudge har länge arbetat aktivt för klimatfrågor världen över och ser en koppling mellan klimat
och hälsa. Så här berättar hon;
”Allt handlar om hälsa. Klimat och hälsa går hand i hand, klimatåtgärder skapar också positiva hälsoeffekter som i
motsats till klimateffekter visar sig nästan omedelbart. Vi står inför enorma utmaningar och det är dags att agera
aktivt. Det handlar om att se möjligheterna, inte bara problemen. Vi måste bygga broar tvärvetenskapligt och gå
från Think Tanks till Action Plans. Mitt motto är därför; NU”.
Hans Rosling, Professor i global hälsa vid Karolinska Institutet och folkbildare inom Gapminder har tidigare
utsetts av Time Magazine till en av världens hundra mest inflytelserika personer år 2012. Hans Rosling tycker
konferensen är viktig framförallt för att påminna oss om fattigdomens betydelse för världshälsa och att
hälsofrågorna måste tas på allvar för att vi ska agera. Så här säger han;
”Tillräcklig hälsa för alla är av strategisk betydelse för världens utveckling, välmående och stabilitet, och är
dessutom av stor humanitär och medmänsklig betydelse. Hälsofrågor ur ett globalt perspektiv är ganska enkla, mat
och rent vatten, kläder på kroppen och skor på fötterna, ett drägligt hus att bo i med en glödlampa i taket, skola för
alla barn och tillgång till den mest grundläggande hälsovården samt skydd mot övergrepp och krig. Krångligare är
det inte. Tyvärr ser inte vår värld ut så här. Idag har människor i Sverige och andra rika länder tillgång till 100
gånger mer vård än de vanliga människorna i de fattigaste länderna. Det svåraste att förstå för de rika länderna är
att 2 miljarder medmänniskor lever i extrem fattigdom. Att de framgångar som ekonomisk tillväxt ger tillsammans
med en vettig sjukvårdspolitik minskar undernäring och infektioner men istället ersätts av icke-kommunicerbara
sjukdomar (NCD) såsom cancer, hjärt- och kärlsjukdom och psykisk ohälsa. Framförallt måste vi uppmärksamma
psykisk ohälsa. En av världens största dödsorsaker bland unga kvinnor är självmord, det är inte många som inser
detta. Vi måste agera mer med hjärnan än hjärtat, är hjärnan med brukar det även kännas bra i hjärtat.
Den 4 april hålls konferensen ”The Global Health beyond 2015’ på Stockholm Waterfront Congress Centre med
start klockan 08.00.
Hans Rosling (professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet) inleder. Moderator för dagen är Richard
Horton (chefredaktör The Lancet) tillsammans med Nisha Pillai (prisbelönt journalist och nyhetsankare på BBC
World News). Andra medverkande är Gunhild Stordalen (Stordalen Foundation), Mariam Claeson som är ansvarig
för barn- och mödrahälsovård (Bill and Melinda Gates Foundation), Peter Byass (professor i folkhälsa), Anders
Nordström (ambassadör Global hälsa), Johan Rockström, (chef, Stockholm Resilience Centre) Robert Beaglehole
och Ruth Bonita från University of Auckland, Zsuzsanna Jakab (chef för WHO-Europa) för att ta några exempel.
Den 5 april hålls en kreativ workshop med inbjudna gäster och studenter för att lyfta de globala hälsofrågorna
ytterligare. Workshopdagen kommer att äga rum på Svenska Läkaresällskapets lokal på Klara Östra Kyrkogata 10
med start klockan 08.30-17.00.
Mer information om konferensen hittar du på www.globalhealthbeyond2015.se
Om Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad
hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Läkaresällskapet främjar kunskapsbaserad vård genom
forskningsanslag och arbete med utbildningsfrågor från grundutbildning till fortbildning, kvalitet och patientsäkerhet liksom
medicin-etiska frågor. Läkaresällskapet är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med omkring 16 000 medlemmar. Mer
information finns på www.sls.se

	
  

