
Generation Pep besöker Västra Götaland och Göteborg för att prata om 
folkhälsa 

• Den 16 oktober besöker Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep, Västra Götaland 
efter inbjudan från regiondirektör Ann-Sofi Lodin och landshövding Anders Danielsson för en 
dag om barn och ungas fysiska hälsa. 

• Media har möjlighet till att närvara samt få intervjuer med Carolina Klüft och övriga aktörer 
mellan 10.00-11.00 den 16 oktober på Solbackeskolan, Bergsjön i Göteborg.  

Den senaste tidens pandemi har förändrat arbetet för många verksamheter. Det har också 
visat vikten av ett aktivt folkhälsoarbete, och att detta arbete behöver prioritera våra unga för 
att vår framtida folkhälsa ska förbättras. Samtidigt kunde vi i en Sifo-undersökning, gjord på 
uppdrag av Generation Pep i våras, se att 1 av 3 föräldrar uppgav att deras barn var mindre 
fysiskt aktiva nu än innan Coronakrisen slog till och restriktioner infördes. 

Vi vet att fysisk aktivitet och hälsosam mat är en viktig faktor till att minska risken för en rad 
livsstilsrelaterade sjukdomar så som cancer, diabetes typ 2 och hjärt-lungsjukdomar. Trots 
detta visade Pep-rapporten 2020 att endast 14 procent av barn i Sverige har en hälsosam 
livsstil. 

Vi har en stor utmaning framför oss och på Generation Pep arbetar vi aktivt för att skapa ett 
ökat engagemang och kunskap i frågan kring barn och ungas hälsa. Som en del i det arbetet 
kommer Generation Pep nu besöka Västra Götaland. Vi kommer att samla ett 30-tal personer 
som är verksamma inom kommuner, Regionen och Länsstyrelsen och jobbar med barn och 
ungas hälsa. Vi kommer att samtala kring de utmaningar och möjligheter som finns kopplat 
till barn och ungas fysiska hälsa. Under dagen kommer Västra Götalandsregionen att berätta 
hur de arbetar med fysisk aktivitet, bland annat genom en handlingsplan och fysisk aktivitet 
på recept för barn och unga. 

På förmiddagen kommer Generation Pep med Carolina Klüft, samt representanter från 
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen att besöka Solbackeskolan i Bergsjön i 
Göteborg. Där kommer de dels vara med och springa ”The Daily Mile” en aktivitet som 
eleverna gör tillsammans en gång per vecka, de kommer även delta i ett träningsprogram 
lett av IFK Göteborg som också det är ett återkommande inslag på elevernas schema.  

Både förmiddagens program och eftermiddagen sker helt i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Möjlighet finns för media att ta bilder och intervjua Carolina Klüft samt övriga representanter 
från såväl myndigheter, skolan och IFK Göteborg på plats vid Solbackeskolan 10.00-11.00 
(intervjuer sker 10.20-10.30 samt 10.50-11.00) (egen transport krävs). Ann-Sofi Lodin finns 
tillgänglig för intervjuer kl 15.00 på landshövdingens residens. 

För att boka tid för intervju anmäl er till Emma Blomdahl Wahlberg, kommunikationsansvarig 
på Generation Pep - emma@generationpep.se / 070 649 46 90 

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang 
kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att 
tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet, 
bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Läs mer 
på www.generationpep.se  

http://www.generationpep.se/

