
Före
Inför International Forum initierade Göteborg & Co ett sam-
arbete mellan staden och kongressens strategiska partners: 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Västra Götalands-
regionen, Region Jönköping och Region Kronobergs län. 
Syftet var att undersöka möjligheterna att ta vara på konfe-
rensens starka hälsofrämjande spår och bidra till bättre hälsa 
i befolkningen, genom ett samskapande av hälsofrämjande 
aktiviteter. Det skulle då kunna ske inom ramen för Göte-
borgs 400-årsjubileum och Fokusår Hälsa 2022. Initiativet 
emottogs med stor entusiasm och följdes av ett flertal krea-
tiva möten.

För International Forum gick det att identifiera ett par 
tydliga teman kopplat till visioner, mål och programinnehåll. 
Det som enklast och bäst gick att synkronisera med Fokusår 
hälsa var: 

Hälsofrämjande arbete: Hälsa i befolkningen, person- och 
familjecentrerad hälsa och vård, psykisk hälsa samt unga och 
äldres behov.

International Forum on Quality and 
Safety in Healthcare 2022 

Ett arbete med att skapa långsiktiga, positiva effekter 
tillsammans med Göteborgs 400-årsjubileum.

Inblandade aktörers mål och visioner kopplat till 
temat
British Medical Journal (BMJ) och Institute for Healthcare 
Improvement (IHI), är arrangörer av International Forum. 
I sin Impact Report beskriver BMJ, hur viktigt partnerskap 
med patienter och allmänheten är, för ökad kvalitet, säker-
het och hållbarhet i vården. IHI arbetar för att alla, världen 
över, ska ha den bästa möjliga hälsan och få den bästa möj-
liga vården. Arrangörernas mål med International Forum är 
att förbättra utfall för patienter och samhällen.

Sveriges nationella folkhälsomål handlar om att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 
hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation. 

Göteborgs stads övergripande folkhälsomål är att minska 
hälsoskillnader och att alla göteborgare ska ha bästa möjliga 
hälsa. Alla människor ska kunna öka och förbättra sin hälsa 
vilket skapar en positiv utveckling av folkhälsan generellt. 

International Forum on Quality and Safety in 
Healthcare 
International Forum är ett av världens främsta hälso-
möten, vars mål är att bidra till ökad kvalitet och säker-
het inom vård och omsorg. Mötet har också ett tydligt 
befolknings- och samhällsperspektiv, med starkt fokus 
på ett främjande, förebyggande hälsoarbete och sam-
skapande med invånare och patienter. Temat för konfe-
rensen i Göteborg 2022 var “Creating Tomorrow Today”. 
Ett del-tema var ’’Population and Public Health’’ – alltså 
hälsa i befolkningen. 

Göteborgs 400-årsjubileums Fokusår hälsa 
Fokusår Hälsa 2022, som är en del av Göteborgs 
400-årsjubileum, syftar till att skapa uppslutning 
kring ett gemensamt tema för att tillsammans ska-
pa en ännu bättre stad. Temat inbegriper alla delar i 
hälsoperspektivet; inkludering, livsstil, sysselsättning, 
kultur, psykisk hälsa med flera. Temat spänner över 
hela livscykeln; ”Hela kroppen, alla sinnen, hela livet”. 
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Frågor som behövde besvaras i arbetet var:
• Hur knyter vi bäst ihop arrangörernas visioner med 

mötet, med vad destinationen vill uppnå? 
• Vilka är de långsiktiga effekterna vi vill uppnå? Vem är 

målgruppen och hur vill vi att de ska påverkas?
• Vilka kortsiktiga effekter kan leda dit?
• Vilka aktiviteter ska skapas, som bidrar till målen?
• Vilka aktörer ska vara inblandade? Vem ska ansvara för 

vad? 
• Beroende på målsättningar och aktiviteter – hur ska de 

utvärderas, mätas, kommuniceras och av vem? 

Syfte och målsättningar
Projektets önskade långsiktiga effekter var en hälsosammare 
befolkning. Det är dokumenterat svårt för människor att göra 
stora livsstilsförändringar för att uppnå bättre hälsa. Därför 
skulle projektet inspirera både invånare och delegater att ta 
små steg mot en hälsosammare livsstil, genom ett samska-
pande av aktiviteter. 400-årsjubiléet skulle samtidigt kunna 
erbjuda en plattform för att under konferensdagarna visa 
upp lokala hälsofrämjande initiativ. 

Samtliga inblandade parter tar avstamp i att hälsobegrep-
pet är mycket brett. Det var därför också intressant att un-
dersöka vad hälsa betyder för individen. 

Under
Följande aktiviteter genomfördes:
• Ett samarbete med Livsstilsverktyget, framtaget av 

forskare på Göteborgs universitet. Livsstilsverktyget till-
gängliggörs inom ramen för en stor forskningsstudie. Re-
gelbundet användande av verktyget ska göra det lättare 
att prioritera hälsan i vardagen. Målet är att verktyget 
ska få bred tillämpning i folkhälsoarbetet. Forsknings-
gruppen skapade, i och med satsningen under Interna-
tional Forum, en särskild göteborgsadress till verktyget. 
Verktyget marknadsfördes i riktade aktiviteter både mot 
göteborgare och delegater. 

• En pop-up arena i shoppingcentret Nordstan med temat 
’’Tillsammans för en ännu bättre stad’’ och ’’Hälsa i fokus’’, 
arrangerades under International Forum. Besökarna 
hade möjlighet att inspireras och motiveras att ta steg 
mot förbättrad hälsa genom de tolv hälsofrämjande  
jubileumsaktörer som fanns på plats, samtidigt som 
aktörerna fick en chans att visa upp sin verksamhet. 
Nordstan valdes som arena, då den har ett stort flöde  
av besökare, från hela Göteborg med omnejd. Livsstils-
verktyget marknadsfördes på plats. 

• ’’Detta är hälsa för mig’’. En undersökning om vad hälsa 
innebär för individen, genomfördes bland besökarna i 
Nordstan. En liknande uppmaning fick delegaterna på 
International Forum. 

• Delegaterna fick möjlighet att delta i en guidad visning 
av Snabb.Stark.Årsrik, som ställdes ut på Hela stadens 
galleri i centrala Göteborg. Utställningen, av den brittis-
ka fotografen Alex Rotas, med bilder på elitidrottare över 
60 år, ska utmana föreställningar om vad vi kan göra när 

vi blir äldre och få oss att känna oss mer optimistiska och 
glada inför denna del av livet. Utställningen visades av 
AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa, vid Göteborgs 
Universitet.

• Inom ramen för Göteborgs stads näringslivsstrategiska 
program, var International Forum ett avstamp efter 
pandemin för fortsatt samverkan mellan Business Regi-
on Göteborg/Move to Gothenburg och Göteborg & Co. 
Möten ses som ett verktyg att locka spetskompetens till 
Göteborg. I en gemensam monter under International 
Forum, presenterades destinationen som en plats att 
leva på, verka i och besöka. 

Projektet har en förankring i flera av FNs globala mål. 
Det tydligaste är mål 3 ”God hälsa och välbefinnande” 
där delmålet 3:4 fokuserar på förebyggande insatser och 
behandling för att minska det antal människor som dör 
i förtid. 

Genom tillgänglighet till Livsstilsverktyget möjliggörs att användare kan prior-
itera hälsan i vardagen. Foto: Linda Nordberg/Göteborg & Co.

Hälsan stod i fokus när Göteborgs 400-årsjubileum arrangerade en pop-up 
arena i Nordstan. Foto: House of Vision/Göteborg & Co.



Efter
Direkta resultat 
• 400 besökare till pop-up-arenan i Nordstan.
• Direktsänd intervju i Sveriges Radio P4 under pågående 

aktivitet i Nordstan.
• Pressrelease resulterade i två artiklar i lokal press.
• Snabb.Stark.Årsrik var mycket uppskattad. Deltagarna 

visade stort engagemang och intresse för utställningen.

Kort- till långsiktiga effekter
• Göteborgarna fick ökad kännedom om att det går att för-

bättra sin hälsa genom att göra små livsstilsförändringar. 
• Hälsofrämjande aktörer inom olika områden, fick möj-

lighet att möta allmänheten. 
• Användningen av Livsstilsverktyget kommer att följas 

upp av Göteborgs universitet 2025. Genom den särskilda 
URL:en som skapades, går det att mäta hur många som 
anmäler sig till studien inom ramen för Fokusår Hälsa, 
men också att följa deras hälsoresa. 

• Svaren på ’’Detta är hälsa för mig’’-undersökningen 
kartlades och visade sig stämma överens med den syn på 
hälsa som intressenterna har. Hälsobegreppet är brett 
även hos allmänheten.

• Det intensifierade samarbetet mellan Göteborg & Co och 
Business Region Göteborg kommer leda till fler, liknande 
satsningar under framtida möten.

Lärdomar och rekommendationer
• Projekt för att skapa långsiktiga effekter i samband med 

möten, kräver både tid och resurser. Var strukturerad. 
Se till att ansvar är tydligt fördelat och att nödvändiga 
resurser finns.

• Nyttja befintliga plattformar eller ramverk där det är 
möjligt, som 400-årsjubiléet i detta projekt.

• Arbeta för att projektet ska kunna leva vidare vid fram-
tida möten. Livsstilsverktyget finns både på svenska och 
engelska. Dock är endast den svenska versionen länkad 
till forskningsstudien. Om så hade varit fallet även med 
den engelska, hade det varit fördelaktigt att fortsätta 
nyttja verktyget under framtida International Forum för 
att uppnå en större effekt.

• Kommunicera värdet och effekterna under hela pro-
jektet. International Forum-projektet används i inspi-
rations- och utbildningssyfte, för att visa hur det går 
att strategiskt nyttja möten för att skapa långsiktiga, 
positiva samhällseffekter. Bl a har en film spelats in, där 
en representant för SKR, berättar om fördelarna med att 
jobba nära värddestinationen. SKR har också presenterat 
projektet för svenska föreningar och convention bu-
reaus, under ett event i Swedish Network of Convention 
Bureaus regi. 

• Samarbeta med en convention bureau, som känner till 
lokala förutsättningar, som har ett brett nätverk och kan 
agera dörröppnare till stadens intressenter.

Mässans gata 8
Box 29
401 20 Göteborg

Göteborg & Co är ett bolag som ägs av Göteborgs 
Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar 
stad, öppen för världen.Gohtenburg Convention Bureau

 +46 (0) 31-368 40 00
 convention@goteborg.com
 goteborgco.se

Överst och mitten: Pop-up arenan i Nordstan lockade stora som små. Foto: 
House of Vision/Göteborg & Co.

Under: Snabb.Stark.Årsrik på Heden uppskattades av delegaterna som deltog  
under den guidade visningen. Foto: House of Vision/Göteborg & Co.


