
Människan och hållbarheten 
– välfärd, välbefinnande och hälsa genom tvärsektoriell samverkan

Om hur idéburen och offentlig sektor tillsammans kan skapa bästa möjliga 
förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Plats: Alnarpsgården, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Adress: Sundsvägen 4-6,  Alnarp
Datum:  Fredag 31 augusti 2018 kl. 9.15-14.40. Registrering från kl. 8.30. 
Observera ändrad starttid för program och registrering

Välkommen till 
Överenskommelsen 
Skånes årliga 
regionala forum!

Program



Människan och hållbarheten
– välfärd, välbefinnande och hälsa genom tvärsektoriell samverkan

Välkommen till Överenskommelse Skånes regionala forum 2018!  I år hålls forumet i vackra Alnarpsparken 
på Sveriges Lantbruksuniversitet. Temat för årets forum är samverkan för hälsa och hållbarhet  Med utgångs-
punkt i Överenskommelsen och de globala hållbarhetsmålen möts eldsjälar, politiker, experter och tjänste-
personer i samtal om hälsa och partnerskap.

Anmäl dig så snart som möjligt men senast fredag den 17 augusti här.  Anmäl dig tidigt för att kunna välja 
det seminarium som intresserar dig mest.

Program
Alnarpsgården, Sundsvägen 4-6, Alnarp

Regionbuss Lund C - Kungsgårdsvägen, Alnarp 7.56-8.25, 8.06-8.35, 8.16-8.46, 8.28-9.09, 8.46-9.15, 9.16-9.45 (1 byte)
Regionbuss från Malmö Södervärn - Kungsgårdsvägen, Alnarp 7.53-8.24, 8.08-8.39, 8.23-8.54, 8.38-9.09, 9.08-9.39
Lund och Malmö nås enkelt med kollektivtrafik från hela Skåne.
Parkeringskarta finns längst ner i programmet.

8.30 Registrering i foajén

9.15 Valdebatt med regionpolitiker
Vad betyder idéburen sektor för Skåne?

9.45 Förmiddagsfika

10.00 Inledning
• Håkan Schröder, dekan vid Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap 
hälsar välkommen
• Hälsa i samverkan: tre exempel på inspirerande verksamheter där offentlig och idéburen sektor samverkar 
kring hälsa

11.00 Valbara seminarier
Fem seminarier där offentliga aktörer diskuterar hälsa som förutsättning för ett hållbart samhälle. Se lista 
nedan.

11.45 Lunch och parkhäng
Friluftsfrämjandet och Social Innovation Skåne.

13.00 Valbara seminarier
Fem seminarier där idéburna aktörer diskuterar hälsa som förutsättning för ett hållbart samhälle. Se lista 
nedan.

13.45 Eftermiddagsfika

14.00 Samverkan: hur uppnår vi hälsa och hållbarhet tillsammans?
Representanter för Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och idéburen sektor Skå-
ne samtalar kring utmaningar som kommit fram under dagen.

14.40 Slut
Buss till Lund C 14.47, 15.09, 15.24
Regionbuss till Malmö Södervärn 14.47, 15,17, 15.32

http://simplesignup.se/event/133646-regionalt-forum-2018-maenniskan-och-haallbarheten


Valbara seminarier

Seminarier på förmiddagen
Offentlig sektor: hälsa som förutsättning för ett hållbart samhälle
Välj två och rangordna  dina val i anmälningsformuläret

StickUt Malmö: utforska framtidens innovativa och hållbara arbetsliv - utomhus
StickUt Malmö är ett interaktivt forskningsprojekt som bedrivs i samarbete mellan Malmö stad och Malmö univer-
sitet. Projektet handlar om att utveckla ett mer innovativt och hållbart arbetsliv genom att utforska olika former för 
att arbeta utomhus, i den urbana närmiljön. I kärnan av projektidén ligger att detta utforskande bäst görs genom ett 
aktivt experimenterande i samarbete mellan forskning och praktik.

Charlotte Petersson, doktorand och projektledare StickUt Malmö, Urbana studier, Malmö Universitet

Ulrika Johansson Hybrant, t.f. projektledare StickUt Malmö, Kulturförvaltningen Malmö stad

 
Alnarps rehabiliteringsträdgård: läkande processer genom stödjande naturmiljöer 
Grunden för forsknings- och utvecklingsarbetet i Alnarps Rehabiliteringsträdgård är att med hjälp av stödjande miljö-
er och aktiviteter främja deltagarens egna läkande processer. Seminariet utgörs av en guidad rundvandring i trädgår-
den där personalen berättar om hur teamet använder trädgården i olika rehabiliterande aktiviteter.

Personal vid rehabiliteringsträdgården, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljövetenskap, SLU Alnarp

Välkommen till Skåne: lokal samverkan för mänskliga möten kring kulturen
Välkommen till Skåne är ett utvecklingsprojekt som arbetar med museer, bibliotek, näringslivet och det civila samhäl-
let för att öppna upp olika samhällsarenor för asylsökande och nyanlända. Projektet ger förutsättningar för samverkan 
mellan idéburen sektor och museum och bibliotek på lokalt plan. Ett spännande exempel är en uteverksamhet med 
målgruppen som genomförs utifrån ett kulturarvsperspektiv.

Ann Lundborg, utvecklare folkbildning och bibliotek, Region Skåne
Caisa Lindfors, utvecklare kulturarv, Region Skåne

Birgitta Petrén, senior adviser, Malmö stad

Skåne 2050: demokratisk, inkluderande, personlig hälsa
Vi tar dig med på en resa till Skåne år 2050. I fokus för samtalet står att gemensamt mejsla ut huvuddragen i en digi-
taliserad, demokratisk och inkluderande hälso- och sjukvård där individens behov står i centrum. Hur ser framtidens 
egenvård ut? Hur ser samarbetet mellan offentlig och privat och idéburen sektor ut?  Tillsammans skissar vi på en 
framtidsvision och hur den ska genomföras. 

Magnus Jörgel, senior strateg, Region Skåne 
Ida Karlsson, samhällsanalytiker, Region Skåne 
Tobias Schölin, näringslivsutvecklare, Region Skåne 

Akademisk trekvart: tre forskare samtalar om hälsa
Hur når vi en jämlik hälsa? Varför är personligt välbefinnande viktigt för att uppnå de globala hållbarhetsmålen? Hur 
ser framtidens hälsa ut? Tre forskare från tre skånska universitet möts för ett tvärvetenskapligt samtal kring personlig 
hälsa, samverkan och hållbarhet. 

Margareta Rämgård, fil. dr i kulturgeografi/hälsogeografi och lektor i vårdvetenskap, Malmö Universitet
Per Olof Östergren, professor i socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet
Forskare vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU



Seminarier på eftermiddagen
Idéburen sektor: hälsa som förutsättning för ett hållbart samhälle
Välj två och rangordna dina val i anmälningsformuläret

Famna Syd: Vilket mervärde ger idéburen vård?
I våra grannländer Danmark och Norge står idéburna organisationer för nästan 14 procent respektive 8 procent av 
vården. I Sverige är siffran betydligt lägre, 2,3 procent, och har sjunkit de senaste åren. Vi diskuterar mervärdet idébur-
na vårdgivare kan erbjuda, Stadsmissionens verksamhet som utförare av välfärdstjänster och nätverket Famna Syd där 
idéburna vårdgivare träffas och bedriver påverkansarbete.
 
Birthe Wallin, direktor Skånes Stadsmission och initiativtagare till Famna Syd

Barn och migration: rätten till en god hälsa
Att ryckas upp och fly från ett land fyllt av krig och konflikter är en svår och utmanande situation. Att livet har 
kantats av traumatiska upplevelser tidigt i livet påverkar barn och ungdomars utveckling och psykiska hälsa. Rädda 
Barnens Centrum för stöd och behandling erbjuder traumabehandling till barn och ungdomar som faller mellan sto-
larna i samhället och arbetar aktivt för att sprida kunskap om trauma och dess effekter. Seminariet kommer att lyfta 
migration utifrån ett traumaperspektiv och vad samhället behöver göra för att tillgodose alla barns rätt till stöd och 
behandling. 
 
Sara Skoog, leg. psykoterapeut, socionom, Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling

Det goda livet: välbefinnande genom hållbar konsumtion
Vad motiverar människor att leva hållbart? I projektet Det goda livet coachas deltagarna av psykolog, ekonom och 
kock med kunskaper om hållbarhet. Det goda livet försöker förstå drivkrafter och hinder bakom långsiktiga och håll-
bara förändringsprocesser kopplade till konsumtion på individnivå. Seminariet tar upp hur vi kan påverka beteenden 
och attityder genom att ta fasta på vår strävan efter välbefinnande som den bästa drivkraften i en omställning till en 
hållbar livsstil.

Suanne Dahlberg, styrelseledamot, Hållbar Utveckling Skåne och miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne
Helena Thelander, verksamhetsledare, Hållbar Utveckling Skåne

Alla behövs – om personlig hälsa som förutsättning för hållbarhet
Vad krävs för att alla ska kunna bidra till samhällsutvecklingen? Det är en mänsklig rättighet att delta i och påverka 
samhället på sina egna villkor men vi vet att många människor saknar reellt inflytande. Samtidigt behöver vi ta till 
vara all kompetens, drivkraft och kreativitet som finns att tillgå för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Föreningen 
Furuboda och Certec från Lunds Universitet diskuterar hur vi säkrar den personliga hälsa och tillgänglighet som krävs 
för att ta tillvara på allas fulla potential, oavsett förutsättningar.
 
Föreningen Furuboda och Certec Lunds Universitet

Café välkommen: främja välbefinnandet genom social inkludering
I stadsdelen Fredriksdal i Helsingborg möts daglediga kvinnor i alla åldrar och från olika kulturer för att bryta isole-
ring, skapa bättre gemenskap och tillsammans ta det av samhällsinformation från olika aktörer. Den lokala hyresgäst-
föreningen såg att det fanns många ensamma kvinnor i bostadsområdet som gick hemma, inte minst pensionärer och 
arbetslösa, som inte kände sina grannar. Café Välkommen drivs i samverkan mellan den lokala Hyresgästföreningen 
Brigaden, Rikshem och Projekt Rekrytera, Helsingborgs stad.

Susanne Sellami, projektledare, Café Välkommen
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1. Alnarpsgården
 - Reception och service
 - Aulan
 - Bibliotek
 - Landskapsarkitektur, planering
  och förvaltning
2. Alnarps Rehabiliteringsträdgård
3. Agricum
 - Undervisningshus 
 - Aula Terra Nova
4. Articum
5. Fakultetskansli
 - Administration
 - Kommunikationsavdelning
 - Personalavdelning
 - Service/Infra
6. Navet, huvudentré för
 - Crafoordsalen
 - Biosystem och teknologi
 - Biotronen
 - Växtförädling
 - Växtskyddsbiologi
7. Parkenheten
8. Programmet för odlad mångfald (POM)
9. Reproenheten
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10. Slottet, huvudentré för
 - Arbetsvetenskap, ekonomi
  och miljöpsykologi
 - Landskapsarkitektur,
  planering och förvaltning
 - MOVIUM
 - Enheten för samverkan
  och utveckling
 - Partnerskap Alnarp
 - SLU Holding
 - Tillväxt Trädgård
11. Studentkårer
12. Sydsvensk skogsvetenskap
13. Teknicum
 - Service/Lokalvård
14. Tornhuset
 - Studievägledning
 - Utbildningscentrum (UC)
 - Internationell handläggare
 - IT-avdelningen 

15. Trädgårdslaboratorium
16. Varuintag
17. WC

Museum
18. Hovslagarmuseum
19. Lantbruksmuseum
20. Vagnmuseum

Övrigt
21. Akademiska Hus
22. Restaurang Alnarp

Studentboende
23. Gamlegård
24. Hovbeslagsskolan
25. Hönshuset
26. Kasernen
27. Lantan
28. Mejeristigen
29. Radhusvägen
30. Västra Elev
31. Östra Elev

32. Gästforskarbostad 
33. Tvättstuga

18Biotron

Restaurang Alnarp

Alnarpsgården

Busshållplats 
Kungsgårdsvägen

Hitta till Regionalt forum
Med buss
Det är ungefär fem minuters promenad från hållplats 
Kungsgårdsvägen till Alnarpsgården
Med bil
Det finns många parkeringsmöjligheter i närheten.


