Ungdomsarbetslöshet och hälsa under pandemin
Onsdag 24 mars bjuder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region
Stockholm, i samarbete med institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, in till
en ny föreläsning i serien Stockholm Public Health Lectures.
Arbetslöshet är en viktig riskfaktor för ohälsa. Den pågående pandemin påverkar samhället, inklusive ekonomin
och arbetsmarknaden på ett genomgripande sätt. Pandemins eventuella effekter för ungas inträde på arbetsmarknaden är därför en stor folkhälsofråga. Föreläsningen kommer att ge översikt av vad vi vet om detta fenomen idag, diskutera konsekvenser av ungdomsarbetslöshet och möjliga åtgärder. Vi kommer också att diskutera
vad detta kommer att innebära för lagstiftare och välfärdsaktörer under pandemin.

FÖRELÄSARE

• Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
DISKUSSIONSDELTAGARE

• Anton Lager, med dr i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och enhetschef på CES vid
Region Stockholm.

• Theo Bodin, docent i arbets- och miljömedicin vid Karolinska Institutet och ST-läkare på
Centrum för arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm.
MODERATOR

• Cecilia Magnusson, professor i folkhälsoepidemiologi vid institutionen för global folkhälsa vid
Karolinska Institutet och verksamhetschef på CES vid Region Stockholm.
Youth labour market entry and public health in the wake of the pandemic
TID: Onsdag 24 mars 2021 kl. 15.00–16.30
PLATS: Föreläsningen hålls online via Zoom.
ANMÄLAN: Anmäl dig via länken https://ki-se.zoom.us/webinar/register/WN_OIC1lISOSAaT3tZ0hEMmdA
Stockholm Public Health Lectures fokuserar på centrala ämnen inom folkhälsoområdet och frågor som rör planering av
hälso- och sjukvården. Föreläsningarna är populärvetenskapliga, riktar sig till bred publik och hålls av ledande experter.
Föreläsningen hålls på engelska.

Youth labour market entry and
public health in the wake of the pandemic
The Centre for Epidemiology and Community Medicine, Stockholm Region, in collaboration
with the Department of Global Public Health, Karolinska Institutet invites to the upcoming
lecture in the Stockholm Public Health Lectures series.
Unemployment is an important social determinant of health. The ongoing pandemic has pervasive effects
on society including on the economy. To what extent these effects also impact labor market entry among
young people is hence a weighty public health issue. This lecture will discuss this phenomenon, including
its drivers, possible consequences, and potential remedies. It shall also address implications for policy
makers and welfare actors.

SPEAKER
• Oskar Nordström Skans, Professor of Economics, Uppsala University.

DISCUSSANT
• Anton Lager, PhD of Public Health Science, Karolinska Institutet, and Unit

Manager, Centre for Epidemiology and Community Medicine, Stockholm Region.
• Theo Bodin, Associate Professor of Occupational and Environmental Medicine, Karolinska

Institutet, and Resident Physician, Centre for Occupational and Environmental Medicine,
Stockholm Region.
MODERATOR
• Cecilia Magnusson, Professor of Public Health Epidemiology, Department of Global Public
Health, KI, and Director, Centre of Epidemiology and Community Health, Region Stockholm.

Youth labour market entry and public health in the wake of the pandemic
TIME: Wednesday 24 March 2021 at 3.00–4.30 pm
VENUE: Online via Zoom
REGISTRATION: Please register at https://ki-se.zoom.us/webinar/register/WN_OIC1lISOSAaT3tZ0hEMmdA
Stockholm Public Health Lectures focus on key topics in the area of public health, and issues that concern the planning
and commissioning of healthcare. The seminars are held by internationally leading experts, taking a popular scientific approach. The lecture is held in English.

