Nyhetsbrev juni 2017
Vårkonferens
Den 4-5 maj var det dags för föreningens
Vårkonferens, i år i samarbete med Forum
för Health Policy. Mer om mötet kan du
läsa här.
Foto: Thorbjörn Larsson

se över avtalet med Scandinavian Journal
of Public Health. Vidare beslutades om en
höjning av medlemsavgiften för ordinarie
medlemmar med 50 kronor. Således är
medlemsavgiften från och med nästa år
525 (studenter och pensionärer oförändrat
250) SEK/år. År 2017 gäller 475 kronor.
Med nyhetsbrevet medföljer ett
inbetalningskort för medlemsavgiften. Vi
har numera även ett Swish-nummer:
123 3278 561.

Keyneote speaker var Dr. Georges Benjamin,
ordförande för APHA. ”US Health Policy
Development during the Trump Administration –
what have we seen and what can we expect?”

Ett särskilt roligt inslag var läkarstudenter
som kom för att berätta om sitt arbete med
bland annat ”Nalleakuten”. De passade
också på att träffa några socialmedicinska
nestorer. Spännande samtal uppstod om
socialmedicinens framtida roll.

OBSERVERA: På grund av problem med att
från Läkarförbundet få in medlemsavgiften i
tid och information om vilka som betalat vill
vi att alla från och med i år betalar direkt till
föreningens plusgirokonto 269116-0 på
Nordea.

EPH konferens 1-4 november i Stockholm
I dagarna fick alla som anmält abstract till
European Public Health Conference besked
om deras abstract blivit accepterat. Fler
abstracts än någonsin tidigare hade skickats
in till konferensen, så konkurrensen var
hård.
Anmälan är nu öppen med ”early bird” pris
fram till den 21 juli för dem med abstracts
och den 1 september för övriga.
Observera att medlemmar i SSF (och
därmed EUPHA) får ett reducerat pris
med 80 Euro. Så passa på att bli medlem
nu för 2017!
Vi välkomnar nya medlemmar med
intresse för att stärka socialmedicinens
roll i Sverige!

Årsmötet
Årsmötet ägde rum den 5 maj. På grund av
föreningens svaga ekonomi var just
ekonomiska frågor något som
diskuterades. Styrelsen fick ett uppdrag att

Under sommaren kan nya anmälningar
till föreningen skickas till
Antonia.Tokes@pubcare.uu.se för snabbare
handläggning.

De nordiska socialmedicinska
föreningarna kommer att hålla en
halvdags pre-conference den 1 november.
Temat för konferensen är hur man
arbetar för jämlik hälsa i de nordiska
länderna. Ta chansen att träffa nordiska
kolleger och höra om deras viktiga
arbete! Vi hoppas detta kan bli den första
i en serie årliga nordiska konferenser i
samband med EPH konferenserna.
Studenterna i Lund vill ha mer
socialmedicin
I en uppmärksammad debattartikel i
Expressen skrev några läkarstudenter
och unga läkare i Lund att de saknar det
socialmedicinska perspektivet både på
utbildningen och på deras kliniska
placeringar. De efterlyser kunskap om
livsvillkorens betydelse för hälsan.
Vi kan inte hålla med dem mer – därför
skrev vi en debattartikel i Dagens
Medicin om hur man kan förstärka den
socialmedicinska kompetensen i landet
som kommer ut i dagarna.
Kommissionen för jämlik hälsa
Den 2 juni presenterades regeringens
Kommission för jämlik hälsa sitt
slutbetänkande, det sista av tre
betänkanden. Det första beskriver hur
ojämlikhet i hälsa ser ut i vårt land och
hur den uppkommer. Det andra
behandlar det folkhälsopolitiska ramverk
och arbetsprocess som kommissionen
menar är behövlig, bland annat behovet
av ett utvecklat uppföljningssystem som
möjliggör systematisk analys av
hälsoutvecklingen.

Det tredje delbetänkandet tar upp förslag
till insatser för att minska skillnader i
hälsa utifrån de åtta folkhälsomål som nu
föreslås, varav ett är en jämlik och
hälsofrämjande hälso-och sjukvård.
Slutbetänkandet lyfter behovet av en
välfärdspolitisk bredd i arbetet för att
skapa mer jämlika villkor och
möjligheter, behovet att utveckla insatser
för olika behov, samt behovet av tidiga
insatser. Rapporten kan läsas i sin helhet
här.
Kommissionens ordförande är Olle
Lundberg , professor vid CHESS, och
bland dess ledamöter är två
socialmedicinare PO Östergren och
Margareta Kristenson.
Hemsidan
Föreningen har en ny hemsida som hålls
uppdaterad med nyheter.
Med önskan om en glad sommar!

Anna Sarkadi, ordförande samt
Styrelsen i SSF

