
	  

 
 

 
 
Pressbilaga1 
Konferensens tre huvudteman sätter även ramverket inför ’The Stockholm Declaration on 
Global Health’, Stockholmsdeklarationen, som sammanställs och publiceras efter mötet i 
slutet av maj. Teman som arbetsgruppen för ’Global Health beyond 2015’ tagit fram och som 
återspeglar, inte alla, men oerhört viktiga områden inom global hälsa. 
 
1. Ojämlikhet 
Världen fortsätter att vara ojämlik, men inte bara mellan fattiga och rika länder, utan även hur 
man demografiskt inom ett land har tillgång till god hälso- och sjukvård, liksom information 
om en hälsosam livsstil.  
 
2. Livsstils- och kroniska sjukdomar 
Vid sidan av direkt fattigdom och smittsamma sjukdomar ökar de så kallade icke-smittsamma 
sjukdomarna (NCD) såsom högt blodtryck, diabetes och cancer. Sjukdomar som direkt är 
kopplade till ohälsosamt leverne, alkohol, tobak och minskad fysisk träning har ökat 
lavinartat, liksom psykisk ohälsa. Utbildning, information och kunskap mot både hälso- och 
sjukvården liksom allmänheten är ett måste. 
 
3. Klimat och hälsa 
Klimatförändringarna innebär en allt större utmaning för människors hälsa. 
Väderförhållanden har alltid påverkat hälsan och det är viktigt att förstå vad hälsoeffekterna 
av klimatet kan bli och att det för framtiden finns hälsoekonomiska vinster inte bara regionalt 
och nationellt utan även globalt om större integration sker tvärvetenskapligt; mellan 
regeringar, internationella organ, företag och akademiska världen.  
 
 
FN:s Millenniemål  

1. Halvera jordens fattigdom och hunger. 
2. Se till att alla barn får gå i grundskolan. 
3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män. 
4. Minska barndödligheten. 
5. Förbättra mödrahälsan. 
6. Stoppa spridningen av hiv och aids. 
7. Säkra hållbar utveckling. 
8. Öka samarbetet kring bistånd och handel. 

	  
	  
	  
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 
	  


