Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed afholder heldagsseminar
tirsdag den 14. maj 2013 kl. 10.00-15.00.
Der er to temaer på programmet: ’Tro og coping’ og ’Trivsel, bolig og lokal Integration’(program s.2).
Seminaret afholdes på Statens Institut for Folkesundhed (SIF), lokale 1.102 (Store Mødesal). Adressen er
Øster Farimagsgade 5A. På SIF’s hjemmeside, www.si-folkesundhed.dk, under ’Kontakt os’ kan du se,
hvordan du finder SIF.
Tilmelding skal ske senest fredag den 3. maj 2013. Tilmelding sker ved indbetaling af 150 kr. på konto:
3001-7616090. Angiv: projektnummer 1837 reg. 1 samt navn på indbetalingen. Betalingen går til dækning
af forplejning i løbet af dagen. Send en e-mail til undertegnede med kopi til Nanna Eskildsen, nbes@sifolkesundhed.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 Nanna Eskildsen (nbes@si-folkesundhed.dk).
Der er morgenbrød og kaffe et kvarter før vi starter, så kom i god tid og netværk med kolleger og fagfæller.

Mange hilsner,
Nanna Ahlmark
Koordinator for forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Program for heldagsseminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed
Statens Institut for Folkesundhed, den 14. maj 2013
9.45

Kaffe/the og morgenbrød.

10.00

Velkomst, præsentationsrunde og dagens program v/forskningskoordinator Nanna Ahlmark,
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

10.15

Ny rapport: Sundhedsindsatser i kommunerne
Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner – Resultater fra
kortlægningen v/forskningskoordinator Nanna Ahlmark og studentermedhjælp Nanna Bjerg
Eskildsen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

10.25

Tema: Tro og coping
Tro, håb og medicin: et longitudinelt studie blandt muslimer og sikher ved livets afslutning,
deres pårørende og sundhedsprofessionelle v/ adjunkt Maria Kristiansen, Institut for
Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet.

10.50

Pause: Kaffe/te.

11.00

Tro, coping og accept v/ ph.d. i religionspsykologi, Peter la Cour, forsker, oplægsholder og
klinisk psykolog på Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet.

11.25

Spørgsmål og diskussion (Tro og coping)

11.45

Pause: Kaffe/te og frugt.
Tema: Trivsel, bolig og lokal integration

12.00

Hvad kan boligsocialt arbejde gøre for den lokale integration? v/cand.scient. i geografi,
Annette Heron Hansen, Udviklings- og analysemedarbejder, Boligsocialt Områdesekretariat
Høje-Taastrup.

12.25

Frokost.

13.10

At være til eksamen med ukendt censor – om flygtninge og indvandreres udfordringer i
forbindelse med etablering af hjem og hjemlighed v/adjunkt Mark Vacher, Saxo Instituttet,
Københavns Universitet og projektkoordinater ved Center for Boligforskning, Statens
Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

13.35

Et område i konstant (og) forandring: Nørrebro som multikulturel bydel og betydningen for
beboeres levekår i et indvandrerhistorisk lys v/professor Garbi Schmidt, Institut for Kultur og
Identitet, Interkulturelle Studier, Roskilde Universitet.

14.00

Pause: Kaffe/te og kage.

14.20

Spørgsmål og diskussion (Trivsel, bolig og lokal integration)

14.40

Afrunding og på gensyn

