INBJUDAN TILL SEMINARIUM

Stockholm Public Health Lectures
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting,
lanserar tillsammans med institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet,
seminarieserien ”Stockholm Public Health Lectures”. Seminarieserien kommer
att fokusera på särskilt viktiga frågor inom folkhälsoområdet, och frågor som rör
planering av hälso- och sjukvården. Första tillfället är den 18 maj.
Föreläsningarna är populärvetenskapliga, riktar sig till bred publik, och hålls av internationellt
ledande experter. Efter seminariet inbjuds åhörarna att delta i ett mingel med lättare förtäring.
Det första seminariet har titeln ”The Obesogenic Environment”.
Föreläsare under förmiddagen är:
•  Ulf Ekelund, professor vid Department of Sports Medicine, Norwegian School of Sport Sciences.
•  Dr Kevin Hall, Senior Investigator, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney
     Diseases – världsledande experter på fysisk aktivitet respektive kost.
Anna Ingmanson, avdelningschef, avdelningen för närsjukvård,
Stockholms läns landsting hälsar välkommen. Efter inledande föredrag diskuteras om och hur
aktuella och genomgripande samhällsförändringar, som riskerar öka förekomsten av övervikt och
fetma, kan undvikas genom samhällsplanering och politisk beslut.
Moderator är Cecilia Magnusson, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap och
verksamhetschef för CES.
Seminariet hålls på engelska och är kostnadsfritt.

”The Obesogenic Environment”
TID: Fredag 18 maj kl 10.00 – 11.30
PLATS: Landstingssalen, Hantverkargatan 45
ANMÄLAN: Senast 10 maj via folkhalsoguiden.se/stockholm-public-health-lectures1

SEMINAR INVITATION

Stockholm Public Health Lectures
The Center for Epidemiology and Community Medicine, Stockholms läns landsting,
is launching the seminar series ”Stockholm Public Health Lectures”, in collaboration
with the Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet. This seminar
series will 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
targeting a broad audience. A snack reception will follow, open to all.
The first seminar is entitled ”The Obesogenic Environment”, and presented by:
•  Ulf Ekelund, professor vid Department of Sports Medicine, Norwegian School of Sport Sciences.
•  Dr Kevin Hall, Senior Investigator, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney
     Diseases – world leading experts in the fields of physical activity and diet, respectively.
Anna Ingmanson, Head for the Department of local healthcare, Stockholms läns landsting, will
introduce the seminar. Following an introductory presentation, we will discuss how current societal
changes may increase the risk of excess weight and obesity, and how policy strategies can avoid
this.
The seminar will be chaired by Cecilia Magnusson, professor at the Department of Public Health
Sciences, and Director of the Center for Epidemiology and Community Medicine (CES).
The lecture is held in English and is free to attend.

”The Obesogenic Environment”

TIME: Friday 18th May, 10.00 – 11.30
PLATS: Landstingssalen, Hantverkargatan 45
REGISTRATION: Register by May 10th at folkhalsoguiden.se/stockholm-public-health-lectures1

