Så kan förebyggande insatser
användas för att öka hälsan bland unga
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Institutionen för global folkhälsa
vid Karolinska Institutet bjuder in till föreläsningen Using Prevention Science to Guide
Community Action. Temat är programmet ”Communities That Care” och vilka insatser som
kan vända utvecklingen bland unga.
Svenska ungdomar står inför stora utmaningar. Självmord, diagnostiserade neuropsykiatriska tillstånd, cannabisbruk och skolmisslyckanden har till exempel ökat under senare år. Trenderna är särskilt tydliga hos ungdomar i
utsatta områden och/eller med utländsk bakgrund. Insatser för att vända utvecklingen är angelägna. Programmet
”Communities That Care” (CTC) har visats kunna främja hälsa och prosocialt beteende hos unga. Föreläsningen
hålls av CTC:s grundare, David Hawkins, och är ägnad en diskussion om hur de negativa trenderna i ungas hälsa
och välbefinnande kan vändas. Region Stockholms Fredrik Lindencrona medverkar.
FÖRELÄSARE

• J. Davis Hawkins, PhD, Emeritus Endowed Professor of Prevention, Social Development Research Group,
School of Social WorkUniversity of Washington.
DISKUSSIONSDELTAGARE

• Fredrik Lindencrona, med dr, projektledare, Strategi för främjande av psykisk hälsa, Region Stockholm.
• Jan Jönsson (L), Stockholm stads socialborgarråd.
MODERATOR

• Cecilia Magnusson, professor i folkhälsoepidemiologi vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska
Institutet och verksamhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm.
STOCKHOLM PUBLIC HEALTH LECTURES

Föreläsningsserien fokuserar på centrala ämnen inom folkhälsoområdet och frågor som rör planering av hälsooch sjukvården. Föreläsningarna är populärvetenskapliga, riktar sig till bred publik och hålls av internationellt
ledande experter.
Using Prevention Science to Guide Community Action
TID: Torsdag 13 februari 2020 kl. 15.00 – 16.30
PLATS: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm
ANMÄLAN: Anmäl dig senast 6 februari på http://folkhalsoguiden.se/stockholm-public-health-lectures7
Föreläsningen hålls på engelska, är kostnadsfri och efterföljs av ett mingel med dryck och tilltugg.
Välkommen!

Using Prevention Science to Guide Community Action
The Centre for Epidemiology and Community Medicine, in collaboration with the
Department of Global Public Health, Karolinska Institutet, invites to the upcoming lecture in
the Stockholm Public Health Lectures series. The topic of the lecture is how prevention science
may promote adolescent health and well-being.
Swedish adolescents and young people are currently facing challenges as mirrored by, for example, increased rates of suicides, diagnosed neuropsychiatric conditions, cannabis use and school failure. These
disadvantageous trends are disproportionally affecting socioeconomically deprived and ethnic minority
youths, and action to reverse them is urgently needed. The program “Communities That Care” (CTC) have
been shown to promote adolescent health and prosocial behavior. This lecture by the founder of CTC will
discuss how adverse trends in health and well-being among young people may be counteracted.
LECTURER
• J. David Hawkins, PhD, Emeritus Endowed Professor of Prevention, Social Development Research Group,

School of Social Work, University of Washington.
DISCUSSANT
• Fredrik Lindencrona, PhD, Region Stockholm’s lead for the Strategy for Promotion of Mental Health.
• Jan Jönsson (L), Commissioner of Social Services, Stockholm Municipality.
MODERATOR
• Cecilia Magnusson, Professor of Public Health Epidemiology, Department of Global Public

Health, KI, and Director, Centre of Epidemiology and Community Health, Region Stockholm.
STOCKHOLM PUBLIC HEALTH LECTURES

The lecture series 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.

Using Prevention Science to Guide Community Action
TIME: Thirsday 13 February, 15.00 – 16.30
LOCATION: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm
REGISTRATION: Please register by 6 February via form at http://folkhalsoguiden.se/stockholm-public-health-lectures7
The lecture is in English, is free to attend and will be followed by an open reception with soft drinks and snacks.
Welcome!

