Seminar om Etniske Minoriteters Sundhed, torsdag den 13. marts 2014
Statens Institut for Folkesundhed (SIF) inviterer forskere, praktikere og andre fagpersoner med interesse for
etniske minoriteters sundhed og trivsel til heldagsseminar torsdag den 13. marts 2014 kl. 9.45-15.00.

Der er to temaer på programmet: ’Mundsundhed’ og ’Trivsel blandt børn og unge ’(program s.2).
Seminaret afholdes i regi af forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed, som SIF er koordinator for.
Tilmelding senest tirsdag den 4. marts 2014. Tilmelding sker ved indbetaling af 150 kr. på konto: 30017616090. Angiv: projektnummer 5060-21 samt navn på indbetalingen. Betalingen går til dækning af
forplejning i løbet af dagen. Send en e-mail til undertegnede (naah@si-folkesundhed.dk) med kopi til
Sandra Mortensen (samo@si- folkesundhed.dk), når du har betalt/tilmeldt dig.
Hvis du har brug for en elektronisk faktura, så send en e-mail med din institutions adresse og EAN nummer
til Sandra (samo@si-folkesundhed.dk).
Seminaret på Statens Institut for Folkesundhed (SIF), lokale 1.102 (Store Mødesal), Øster Farimagsgade 5A.
På SIF’s hjemmeside, www.si-folkesundhed.dk, under ’Kontakt os’ kan du se, hvordan du finder SIF.
Vi starter med morgenbrød og mulighed for at netværke med fagfæller.

Mange hilsner,
Nanna Ahlmark
Koordinator for forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Du kan finde referat og oplæg fra tidligere seminarer i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed på
SIF’s hjemmeside, si-folkesundhed.dk under Forskning/Etniske Minoriteter/Forskningsnetværk.

Program for heldagsseminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed
Statens Institut for Folkesundhed, den 13. marts 2014

9.45

Kaffe/the og morgenbrød.

10.00

Velkomst, præsentationsrunde og dagens program v/forskningskoordinator Nanna Ahlmark
og studentermedhjælper Sandra Lærke Mortensen, Statens Institut for Folkesundhed,
Syddansk Universitet.
Tema: Mundsundhed

10.15

Projekt Sund Mund til byens børn – om udfordringerne ved at nå etniske børn og deres
familier v/Souschef og Tandlæge, MPH Anette Sundby og Cand.scient.san.publ. Jeanette
Bonde Pollmann, Børne- og Ungdomstandplejen, Københavns Kommune.

10.45

Oral sundhed hos etniske grupper i social og epidemiologisk kontekst v/Professor Poul Erik
Petersen, Odontologisk institut, Københavns Universitet og Chef for Oral Health Programme,
WHO.

11.15

Pause: Kaffe/the og frugt.

11.30

Spørgsmål og diskussion (Mundsundhed).
Tema: Børns og Unges trivsel

11.45

Hvorfor et det så svært at være Aisha? - rådgivning af unge med æresrelaterede
problematikker v/Projektleder Susanne Willaume Fabricius, Landsorganisationen af
kvindekrisecentre (LOKK).

12.15

Frokost.

13.00

Marginaliserede elever i farveblinde skoler – om folkeskolens blinde pletter og om adgang
til felten v/ Ph.d. Laila Colding Lagermann, Institut for Læring, Danmarks Pædagogiske
Universitetsskole.

13.30

Krop og KRAM -– foreløbige resultater og metodologiske udfordringer i en kvalitativ
undersøgelse af sundhed og nydelse blandt gymnasieunge v/Seniorforsker Kathrine Vitus,
Programleder for Unges Hverdagsliv og Vilkår, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
(SFI).

14.00

Pause: Kaffe/the og kage.

14.10

Ensomhed blandt unge: resultater fra et epidemiologisk studie af betydningen af etnisk
baggrund v/Ph.d.-studerende Katrine Rich Madsen, Statens Institut for Folkesundhed,
Syddansk Universitet.

14.40

Spørgsmål og diskussion (Trivsel børn og unge).

15.00

Afrunding og på gensyn.

