Universal healthcare access in an era of migration
The Department of Public Health Sciences, in collaboration with the Center for
Epidemiology and Community Medicine, invites to the upcoming lecture in the
Stockholm Public Health Lectures series. The topic of the lecture is migration
and health.
This lecture will discuss how different patterns of migration impact on healthcare access and
utilisation and implications for universal healthcare policy and practice. As migration patterns
change and become increasingly more complex, they pose new challenges to public health
systems. Approaches to addressing such challenges will be discussed from sociological and
healthcare policy perspectives.

SPEAKERS

•  Prof Hannah Bradby, Professor of Medical Sociology at Uppsala University, with special
expertise in diversity and healthcare practice

• Dr Dominik Zenner, Senior Migration Health Advisor for the Migration Health Division

in the Regional Office for the EEA, the EU and NATO of the International Organization for
Migration

Moderator: Christina Dalman, Professor of Psychiatric Epidemiology, Department of Public
Health Sciences and Head of the Unit for Mental Health, Centre of Epidemiology and
Community Health, Stockholm County Council.

ABOUT STOCKHOLM PUBLIC HEALTH LECTURES

The lecture series focuses on key topics in the area of public health, as well as issues that
concern the planning and commissioning of healthcare. The lectures are held in English,
free to attend and targeted to a broad audience. Stockholm Public Health Lectures is held
twice per semester.

”Universal healthcare access in an era of migration”
TIME: Wednesday 13 February, 14.00 – 15.30
LOCATION: Lecture hall Biomedicum 1, floor 3, Solnavägen 9, Campus Solna
REGISTRATION: Please register by Tuesday 5 February via the form at folkhalsoguiden.se/sphl-4
The lecture will be followed by an open reception with soft drinks and snacks.
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STOCKHOLM PUBLIC HEALTH LECTURES

Universal healthcare access in an era of migration
Institutionen för folkhälsovetenskap, i samarbete med Centrum för epidemiologi
och samhällsmedicin, bjuder in till det kommande tillfället i föreläsningsserien
Stockholm Public Health Lectures. Temat för föreläsningen är migration och
hälsa.
Denna föreläsning tar upp hur olika former av migration kan påverka den svenska hälso- och
sjukvården utifrån tillgång, utnyttjande, samt konsekvenser för policy och praxis.
Förändrade migrationsmönster skapar nya utmaningar och detta kommer att diskuteras med
utgångspunkt från ett sociologiskt perspektiv samt ur hälso- och sjukvårdens perspektiv.

FÖRELÄSARE

•  Prof Hannah Bradby, professor i medicinsk sociologi vid Uppsala universitet, med
särskild expertis på området mångfald, vård och hälsa

• Dr Dominik Zenner, ”Senior Advisor” för migration- och hälsofrågor vid enheten

”Migration Health” på det regionala kontoret för EEA, EU och NATO, International
Organization for Migration

Moderator: Christina Dalman, Professor i psykiatrisk epidemiologi, institutionen för
folkhälsovetenskap och enhetschef vid Enheten för psykisk hälsa, Centrum för epidemiologi
och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.

OM STOCKHOLM PUBLIC HEALTH LECTURES

Föreläsningsserien fokuserar på aktuella frågor inom folkhälsoområdet samt frågor som rör
planering av hälso- och sjukvården. Tillfällena hålls på engelska, är kostnadsfria och riktar sig
till en bred publik. Stockholm Public Health Lectures hålls två gånger per termin.

”Universal healthcare access in an era of migration”
TID: Onsdag 13 februari, 14.00 – 15.30
PLATS: Hörsal Biomedicum 1, plan 3, Solnavägen 9, campus Solna
ANMÄLAN: För att delta, anmäl dig senast tisdag den 5 februari via folkhalsoguiden.se/sphl-4
Föreläsningen efterföljs av ett mingel med dryck och tilltugg.

Foto: Lasse Skog, iStock

iStock, Erik G Svensson

STOCKHOLM PUBLIC HEALTH LECTURES

