
Varför ses vi 
inte lite oftare? 
Vad tycker du om utvecklingen i hälso- och sjukvården, där vi kan bota 
och lindra allt fl er men till allt högre kostnader och med allt mer specia li -
serad personal och utrustning? 

 
Vi söker hela tiden nya och smartare lösningar. Det kan
vi göra, tack vare den snabba utvecklingen inom hälso- 

och sjukvården. Och det måste vi göra, eftersom vi annars
riskerar att glappet mellan det vi har råd med och det 

vi vill göra riskerar att växa och bli omöjligt att hantera. 
 

För att kunna göra kloka prioriteringar ökar vi i lands-
tingsstyrelsen våra kunskaper om vårdens utveckling. 

Vi har träffat proffs från våra verksamheter och lärt oss det 
senaste om våra vanligaste sjukdomar i länet; hjärt- och kärl-

sjukdom, tumörsjukdom och psykisk sjukdom. Nu vill vi dela 
de här kunskaperna med dig. Kom till våra kunskapslyft runt 
om i länet och på webben! Till hösten vill vi träffas igen, men 
då blir upplägget ett annat – då vill vi lära av dig. 

Ann-Margret Knapp  Sigvard Ring  
Styrelseordförande  2:e vice ordförande   

• att cancer, hjärtinfarkter och depressioner är

listiga sjukdomar? De märker om du är rik, 

fattig, smal eller mullig, soffl iggare eller tränings-

narkoman.

• på att mer än hälften av oss ger vårt hjärtan 

för lite motion för att det ska orka slå några 

extra år?

• att nya mediciner och behandlingsmetoder ökar 

chanserna att överleva cancer?

• att mer än hälften av alla unga människor är i 

riskzonen för att utveckla någon typ av missbruk?

Har du tänkt på?

Vad är Hälsoläget?
• En mötesplats för befolkning och politiker 

• Våren 2008: Öppna föreläsningar där läkare och 

sjuksköterskor berättar om våra vanligaste folk-

sjukdomar och om hälsoläget i länet i allmänhet 

• Hösten 2008: Dialogträffar om till exempel 

kvalitet och likvärdighet 

Kom på våra föreläsningar under våren
Tid
Alla föreläsningar håller på mellan kl 17–20

Tema: Hälsoläget allmänt
18 mars, Folkets Hus, Gävle            
25 mars, Bollnäs Folkhögskola         
2 april, Folkets Hus, HudiksvallTema: Tumörsjukdomar1 april, Folkets Hus, Gävle  

14 april, Folkets Hus, Hudiksvall
16 april, Bollnäs Folkhögskola

Tema: Psykiska sjukdomar
31 mars, Bollnäs Folkhögskola
8 april, Folkets Hus, Gävle  
29 april, Folkets Hus, HudiksvallTema: Hjärt- och kärlsjukdomar 

3 april, Bollnäs Folkhögskola
15 april, Folkets Hus, Gävle  
21 april, Folkets Hus, HudiksvallHålltider

Kl 17–18 Mingla med politiker och tjänstemän

Kl 18–19 Lyssna på läkare och sjuksköterskor 

som föreläser om aktuellt ämne
Kl 19–20 Fråga politiker och tjänstemän
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Följ Hälsoläget på webben: 
www.lg.se/halsolaget


