
PANDEMIN HAR inneburit att svenska folket sitter mer och rör sig mindre.  
Något som har fått konsekvenser för vår fysiska och psykiska hälsa.

Nu krävs kraftfulla insatser för att vi ska börja röra oss mer igen. Ny forskning  
visar att vi underskattat vardagsmotionen. Ökad vardagsrörelse  – som att gå 
minst 100 trappsteg varje dag – är i själva verket nyckeln till ett  hälsosamt och 
friskt liv.   

Välkommen till ett inspirerande digitalt arrangemang om de stora hälso- och 
samhällsekonomiska vinsterna som kommer med ökad fysisk aktivitet. Deltar 
gör några av Sveriges främsta forskare och läkare, idrottsstjärnor, tränings-
profiler, experter och beslutsfattare inom området fysisk och psykisk hälsa.

ARRANGÖRER: 100 trappsteg i samarbete med Cancerfonden, Hjärnfonden, 
Hjärt-Lungfonden, Karolinska Institutet samt Suicide Zero.

NÄR: Onsdagen den 22 september, kl. 14:00 – 15:30.

VAR: Sändningen är gratis och kan följas på www.100trappsteg.se samt 
i SVT Forum.

”SÅ FÅR VI 
SVERIGE I RÖRELSE  
EFTER PANDEMIN”

Trappans dag 
den 22 september

Varför 100 trappsteg 
om dagen kan rädda den 
svenska folkhälsan



VAD HAR PANDEMIN FÅTT FÖR KONSEKVENSER FÖR VÅR 
PSYKISKA OCH FYSISKA HÄLSA?
Samtal med Mai-Lis Hellénius, livsstilsprofessor och läkare vid Karolinska 
Institutet och Ullakarin Nyberg, psykiater med fokus på suicidprevention 
och ny programledare för ”Livet med Ullakarin” i Sveriges Radio.

TOPPDIPLOMATEN JAN ELIASSON OM VIKTEN AV AMBITIÖSA 
MÅLSÄTTNINGAR – SPELAR DE NÅGON ROLL?
Besök hemma hos FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson 
för ett samtal om arbetet med att ta fram de 17 globala hållbarhetsmålen 
i Agenda 2030. 

VAD KOSTAR DEN LIVSSTILSRELATERADE OHÄLSAN? 
HUR MÅNGA MILJARDER SPARAR 100 TRAPPSTEG?
Samtal med Anders Johrén, civilekonom och analytiker på Nyckeltals-
institutet med fokus på ekonomiska argument kring personal, hälsa 
och friskvård.

VAD HÄNDER I KROPPEN NÄR VI RÖR PÅ OSS?
Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysologi 
vid Karolinska Institutet som forskar på träning, gener och hälsa.

VAD GÖRA ÅT DE ÖKANDE  HÄLSOKLYFTORNA?   
Rickard Bracken, generalsekreterare Suicide Zero, 
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden, 
Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden, 
Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden
samt Per Nilsson, ordförande för kommittén för främjande av ökad 
fysisk aktivitet samt rektor vid Gymnastik- och Idrottshögskolan.

 VAD GÖR POLITIKEN?  Intervju med Socialminister Lena Hallengren.

Under programmet bjuder gympinglegenden Susan 
Lanefelt på pausgympa och medieprofilen Sven Melander 
demonstrerar trappträning. Vi får även möta OS-medalj-
örerna Sarah Sjöström, Simon Pettersson och Armand 
Duplantis samt fotbollslegenden Stefan Schwarts. 

PROGRAM

Folkhälsoinitiativet 100 trappsteg är en uppmaning till alla att gå minst 100 trapp-
steg, varje dag, resten av livet, för att få bättre kondition, bli starkare och må bättre. 

Följ gärna @100trappsteg på instagram.

Programmet leds av 100 trappstegs grundare Mattias Sunneborn 
och Jenny Åkervall.

För mer info: www.100trappsteg.se


