
Kl.16.15 Prevention för framtida hälsa 
Peter Bergsten, professor och nationell koordinator för Swelife projekt prevention
barnfetma, diskuterar hur man inom projektet undersöker hur precisionshälsa kan
bidra till att förbättra situationen och leda till att andelen barn som lider av fetma
minskar. 

Kl.16.35 Vad vill partierna göra för att precisionshälsa ska komma
befolkningen till del? 
Anna Nilsson Vindefjärd diskuterar med politiker och patientföreträdare om vilka
åtgärder som behövs för att utvecklingen ska komma patienterna till del på bästa sätt.
Marie Morell (M), ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation 
Gunilla Svantorp (S), ordförande för riksdagens utbildningsutskott
Sofia Nilsson (C), talesperson i frågor om omsorg och psykisk hälsa 
Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd i Region Uppsala 
Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer 
Mia Frisk (KD), Regionstyrelsens ordförande i Region Jönköping

17.00
Eva Tiensuu Jansson avslutar seminariet. 

Precisionshälsa innebär helt nya möjligheter till bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar,
färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser. Men, finns det kunskap i vården för att ta vara
på möjligheterna och vad krävs för att framstegen ska komma patienterna till del? Uppsala universitet och
Forska!Sverige samlar experter och politiker för att diskutera möjligheterna med precisionshälsa, och vad
som krävs för att patienterna ska få del av utvecklingen.

Kl.16.00 Välkomna 
Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor för medicin och farmaci, Uppsala
universitet, hälsar välkommen.

Kl.16.05 Precisionshälsa - vägen framåt 
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige, presenterar en ny
rapport om de fördelar som precisionshälsa innebär för Sverige och mål för att nå dit.
Ta gärna del av vår rapport Precisionshälsa – vägen framåt. 

Kl.16.25 Implementering i hälso- och sjukvården
Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset, diskuterar behoven
inom vården och de utmaningar och möjligheter som finns för en framgångsrik
implementering av precisionsmedicin. 

Varmt välkommen till seminariet! 
 

Datum och tid 
4 juli, kl.16.00-17.00 

 
Plats 

Uppsala universitet, Kaserngatan 1, D-huset, lokal "torget", Visby 
 

Anmälan 
Begränsat antal platser, anmäl dig här. 

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Precisionshalsa-vagen-framat-Agenda-rapport-2022.pdf
https://www.lyyti.fi/reg/Precisionshalsa_for_patientnytta__hur_far_vi_verkstad_5235

