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Registrering og helpdesk 
Registrering finner sted i lobbyen til Aulaen (ned trappen). 
Her er det bemanning fra 08:00-16:00 begge dager.

Navneskilt og fargekoder
Vennligst ha på deg ditt navneskilt til enhver tid under konferansen. 

 Grønn:  Forsker
 Rød:  Frivillig organisasjon
 Blå:  Helsepersonell
 Gul:  Annet inkl. studenter

Crew: Crew består av UiB-ansatte, FHI-ansatte og frivillige. De vil hjelpe 
deg så godt de kan. 

De vil også følge til og fra Dragefjellet, hvor de fleste parallelle 
sesjonene holdes.

Abstraktbok: Denne ligger på konferansesiden og kan lastes ned 
elektronisk. 

Programendringer: Vennligst følg med på konferansesiden tom 
14. november og oppslag ved helpdesk for eventuelle endringer i 
programmet.  

Wi-fi: Det er nettverk med gjestetilgang under hele konferansen.

Streaming: Deler av konferansen i Aulaen vil bli filmet, strømmet  og 
lagt ut som opptak på internett.

Praktisk informasjon
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Program
Registrering og kaffe                                                                  Aulaen

Velkommen ved Margareth Hagen, Prorektor UiB

Migrasjonshelse i Norge – hvor er vi?
Esperanza Diaz

Presentasjon av Bergen-deklarasjonen
Bernadette Kumar

Plenumforelesning*
Migration and health: a holistic, collaborative vision
Mark Johnson

Pause / vandring til Dragefjellet

Parallelle sesjoner (eget program)                Aulaen / Dragefjelle 

Lunch / vandring tilbake til Dragefjellet              Studentsenteret

Parallelle sesjoner (eget program)               Aulaen / Dragefjellet    

Kaffepause i Aulaen

Plenumforelesning*                                                                      Aulaen
Kroppslige plager som inngangsport til psykisk helse? 
Helsepersonell og pasient i dialog
Ressursperson med pasient og torturerfaring
Helsepersonell: Unni Heltne 
Dialogfasilitator: Rolf Vårdal

Reis deg for helsen - bli med på bevegelser!
Line Giusti og Dachel Dominique Seeratan

08:00-08:30

08:30-09:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-12:00

12:00-13:10

13:10-14:40

14:40-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

Torsdag 15. november 2018

*Plenumsforelseningene blir filmet begge dager og gjort tilgjengelig på Internett.
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Kaffe                                                                                                  Aulaen

Migrasjonshelse i Norge – hvor vil vi gå sammen?*
Esperanza Diaz

Hilsen fra byråd Erlend Horn

Fra serieflyktning til seriegründer – en vei til bedre helse
Aiman Shaqura 

Mat og prat – en kort presentasjon 
Dorothy Birkeland

Plenumforelesning* 
Negativ sosial kontroll og diskriminering som kilder til 
uhelse: innovative måter å forstå og forske sammenhenger 
på? 
Forskere: Kjetil Telle og Ahmed Madar
Frivillig: Nancy Herz. 
Dialogfasilitator: Anne Hafstad

Pause / vandring til Dragefjellet

Parallelle sesjoner (eget program)              Aulaen / Dragefjellet

Lunch / vandring tilbake til Dragefjellet              Studentsenteret

Parallelle sesjoner (eget program)                Aulaen / Dragefjellet                   

Kaffepause i Aulaen

Rundebord*                                                                                   Aulaen
Utdanning av helsepersonell - veien videre i Norge
Hannah Skjellet Granerud (Legestudent), Helen 
Ghebremedhin (NAKMI), Trond Egil Hansen (Bergen 
kommune), Oddrun Samdal (UiB), Gro Jamtvedt (OsloMet), 
Dialogfasilitator: Edvin Schei (UiB)

Oppsummering og presentasjon av Bergen-deklarasjonen* 
Esperanza Diaz og Trygve Ottersen (FHI)

08:00-08:30

08:30-09:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-12:00

12:00-13:10

13:10-14:40

14:40-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

Fredag 16. november 2018
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Dragefjellet skole (Juridisk fakultet), Magnus Lagabøtes Plass 1.
Her holdes de fleste parallelle sesjoner.   

Universitetets aula, 
Museplass 3. Her holdes 
alle plenumsesjonene 
og noen parallelle 
sesjoner.

Inngang fra muséhagen 
til venstre på bildet  
(gjennom Muséhagen 
fra Olav Ryes vei - vis-à-
vis Studentsenteret).

Studentsenteret, Parkveien 1.
Her serveres lunch.
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Parallelle sesjoner

Samarbeid mellom aktørene: 
hvordan blir vi bedre?                                                                Aulaen 

Arbeidsmigranter og papirløse                         Dragefjellet, aud. 2 

Å få barn i Norge                                           Dragefjellet, sem. rom F

Praktisk bruk av tolk (workshop)            Dragefjellet, sem. rom  E

Brukermedvirkning (workshop)             Dragefjellet, sem. rom  D

Religion - er det en del av helse?                                              Aulaen

Hva ungdom forteller                                           Dragefjellet, aud. 2 

Evaluering av tiltak–ikke bare for forskere                     Sem. rom  D

Praktisk bruk av tolk (workshop)               Dragefjellet, sem. rom  E

10:30-12:00

13:10-14:40

Torsdag 15. november 2018

Våre assistener vil guide deltakerne fra Aulaen til/fra Dragefjellet.
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Forskning, disseminering og kompetanseheving 
gateway (postere)                                                                            Aulaen 

Likeverdige tjenester  vs diskriminering            Dragefjellet, aud. 2 

Innvandrermenn – en gruppe vi 
ikke tenker på?                                                    Dragefjellet, sem. rom E

Helsefremmende tiltak                           Dragefjellet, sem. rom D

Fortellinger og helse (workshop)            Dragefjellet, sem. rom B

Flyktninger: før, under og etter migrasjon                                  Aulaen

Frivillige organisasjoner og nettverk: hvilken 
rolle spiller vi? (workshop)                          Dragefjellet, sem. rom E

EU-joint action (workshop)                          Dragefjellet, sem. rom F

Finn partnere! (workshop)                                      Dragefjellet, aud. 2 

10:30-12:00

     
13:10-14:40

Fredag 16. november 2018
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Ahmed Madar Ahmed arbeider med epidemiologisk 
forskning med fokus på Vitamin D, muskel- og skjelettlidelser, 
innvandrerhelse og utjevning av sosial ulikhet i helse. Fra 1998 
til 2002 arbeidet han internasjonalt i ulike FN-organer. Han er 
også opptatt av globale perspektiver på mor- og barnehelse, 
betydningen av kosthold og forekomst av diabetes 2.

Hvem er med?

Bernadette Kumar er utdannet lege fra India med lang 
internasjonal erfaring knyttet til migrasjon og helse i blant annet 
UNICEF, WHO, WFP, World Bank og NORAD. Hun var direktør ved 
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse 
(NAKMI) fra 2010 til 2017 og førsteamanuensis ved Universitetet 
i Oslo siden 2013. Hun er utnevnt til Lancet kommisjonen som 
skal undersøke hvordan migrasjon påvirker helsen til individet 
og befolkninger.

Anne Hafstad er dr.philos og jobber for tiden som journalist/
kommentator ved  Dagens Medisin.

Aiman Shaqura ble født som palestinsk flyktning i Libanon. 
Som serieflyktning i 10 år var han innom 12 land før han slo 
gjennom som en vellykket seriegründer. Han er siviløkonom 
og entreprenør innenfor inkludering og forvaltning av Norges 
nye ressurser. Han står bak konseptet ”Give a Job” som hjelper 
nyankomne flyktninger ut i arbeid, og inkubatoren Charge, 
som utvikler start-ups. Han sitter i Kunnskapsdepartementets 
integreringspanel.
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Edvin Schei er spesialist i allmennmedisin. Han er professor i Enhet 
for læring ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Han har publisert 
en rekke bøker om kommunikasjon i medisin, den siste “Lytt. 
Legerolle og kommunikasjon” i 2014. 

Helen Ghebremedhin er rådgiver ved Nasjonalt kompetanse-
senter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) ved 
Folkehelseinstituttet. Hun er ansvarlig for prosjektet ”Kartlegging 
– migrasjonshelse i profesjons-utdanning” og har ansvar for 
koordinering av kurs om migrasjonshelse ved NAKMI.

Hannah S. Granerud er sjetteårs medisinstudent ved 
Universitetet i Tromsø, og er global helseansvarlig i Norsk 
medisinstudentforening. Gjennom flere internasjonale møter 
har hun erfaring med temaet migrasjonshelse og har diskutert 
temaet med helsefagstudenter fra hele verden. Hun vil 
representere studentene i diskusjonen om migrasjonshelse i 
helsefagutdanningene.

Gro Jamtvedt er dekan ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet - 
storbyuniversitetet. Hun er utdannet fysioterapeut, og har i snart 
20 år hatt stillinger innen forskning, undervisning og ledelse i 
helsesektoren, blant annet som leder i helseforvaltningen.

Esperanza Diaz er førsteamanuensis og spesialist i allmennmedisin 
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB 
og fungerende direktør av Nasjonalt kompetansesenter for 
migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) ved Folkehelseinstituttet. 
Diaz har jobbet klinisk med innvandrere i mange år og har forsket 
på migrasjonshelse i ti år. Hun har gjort flere studier i samarbeid 
med kommuner, frivillige organisasjoner og andre akademiske 
institusjoner.
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Kjetil Telle er samfunnsøkonom og forsker i Statistisk sentralbyrå 
hvor han for tiden arbeider med et prosjekt om ulikhet i tilgang til 
helsetjenester i Norge, med særlig vekt på hva reiseavstand betyr 
for bruk av helsetjenestene.  Han har lang erfaring med analyser 
på en rekke registre over hele den norske befolkningen.

Nancy Herz er født i Libanon, men har vokst opp i Haugesund. 
Hun er 22 år og har gjort seg bemerket i samfunnsdebatten, og 
engasjert seg i saker som skam, æreskultur og sosial kontroll. Hun 
har mottatt honnør fra Fritt Ord, Emerging Young Leaders Award, 
samt en rekke andre priser. I 2017 skrev hun boka “Skamløs” 
sammen med Sofia Srour og Amina Bile.

Margareth Hagen er Prorektor ved Universitetet i Bergen. Hun 
er professor i italiensk litteratur, og har bred organisasjons- og 
ledererfaring fra UiB. Hun har blant annet vært forskningsleder 
for Institutt for fremmedspråk og ledet likestillingskomiteen ved 
UiB. Hagen var frem til 31.juli 2017 dekan for Det humanistiske 
fakultet.

Mark R D Johnson is Emeritus Professor of Diversity in Health 
and Social Care; founder of the Mary Seacole Research Centre, 
De Montfort University, UK, and Co-Director of the UK Centre 
for Evidence in Ethnicity, Diversity and Health. Mark was the first 
Professor of Diversity in Europe, and continues to provide expert 
advice to bodies such as the UK Care Quality Commission, and 
input to evaluations, peer reviews, and professional training 
programmes. 

Haci Akman er professor i kulturvitenskap ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB. Han forsker 
på etniske grupper og deres situasjon i Norge og Skandinavia, 
og har lagt vekt på å utvikle en bredere forståelse for begrepene 
eksil, eksistens, identitet, integrasjon, kulturelle territorier og 
formidling. Han bidrar til konferansen med sin kunstutstilling 
‘Norges ansikter: en reise i kulturelt mangfold’. Utstillingen er 
en vandring i et fler-etnisk landskap og viser at det kulturelle 
mangfoldet i samfunnet rommer både forskjeller og likheter. 
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Oddrun Samdal er Viserektor for utdanning ved UiB. Hun er 
professor i helsefremmende arbeid/helsepsykologi og har 
tidligere vært instituttleder og visedekan for utdanning ved Det 
psykologiske fakultet, UiB. Siden 1999 har hun vært ansvarlig for 
databanken i den internasjonale studien “Health Behaviour in 
School-aged Children”.

Unni Heltne er spesialist i klinisk psykologi. Hun har skrevet 
bøker, bokkapitler, ledet en rekke prosjekter og drevet utstrakt 
veiledning. Hun har hatt oppdrag for UNICEF bl.a. i Libya, og for 
Children and War Foundation i blant annet Jordan, Palestina, 
Bangladesh og Pakistan. Hun er daglig leder for Senter for 
krisepsykologi.

Trygve Ottersen leder området for helsetjenester i 
Folkehelseinstituttet. Migrasjonshelse står sentralt i områdets 
arbeid. Trygve har bistilling ved Avdeling for samfunnsmedisin 
og global helse, Institutt for helse og samfunn ved UiO, og er 
tilknyttet Senter for global helse samme sted. Høsten 2018 blir 
Ottersen fungerende direktør for Folkehelseinstituttet.

Trond Egil Hansen er spesialist i allmennmedisin og har vært 
fastlege i mange år. Han jobber nå som medisinsk fagsjef i 
Byrådsavdeling for helse omsorg i Bergen kommune.

Rolf Vårdal er utdannet fysioterapeut og jobber ved Senter for 
migrasjonshelse i Bergen kommune. Han har jobbet i fagteam 
om flyktninghelse og tvungen migrasjon ved RVTS Vest og ved 
Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen. Han har mye 
erfaring med personer med torturopplevelser og har sett hvor 
viktig aktivitet er for mennesker med traumatiske opplevelser. 
Han er opptatt av det menneskelige aspektet i relasjonen, ikke 
kun det vi kaller for terapi.
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Lunsjen serveres av Mat & prat, som er Ny sjanses arbeidstreningstiltak. Arbeidet ledes av 
fagkyndige kokker som gir innvandrere opplæring i arbeid på kjøkken og kantiner. 

Mat & prat

Norges ansikter: en reise i kulturelt mangfold  

Bak alle ansikter i Norge skjuler det 
seg en historie og en fortelling. 
Noen har bodd her hele livet, noen 
har flyttet hit, og noen har flyktet 
fra krig eller forfølgelse. Utstill-
ingen Norges ansikter er en van-
dring i et fleretnisk landskap og 
viser at det kulturelle mangfoldet i 
samfunnet rommer både forskjeller 
og likheter. 

Menneskers utseende, både klær 
og hudfarge, kan av og til si noe om 

hvilke grenser de har krysset, men ikke alltid. Stilt overfor nordmannen, italieneren eller 
kurderen er det ikke alltid lett å se forskjell. Det mangfoldige Norges mange ansikter kan 
leses som en fortelling om en verden der mennesker flytter på seg. 

Utstillingen er en del av Haci Akmans forskningsprosjekt om kulturelt mangfold. Akman er 
professor ved Universitetet i Bergen. 
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Esperanza Diaz (komit  éleder)
Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
UiB, og fungerende direktør ved Nasjonalt kompetansesenter 
for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), FHI

Nora Børø
Frivillighetskoordinator Migrasjon, Bergen Røde Kors

Egil Kaberuka-Nielsen
Leder, Senter for migrasjonshelse, Bergen kommune

Bernadette Kumar
Direktør (permisjon), NAKMI, Folkehelseinstituttet

Panita Laksuktom
Kulturrådgiver og samtalepartner, Seksjon for prestetjeneste og 
etikk, Haukeland universitetssjukehus

Johanna Laue
Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin, UiT

Ernst Kristian Rødland
Post doktor, Institutt for helse og samfunn, UiO

Gro Mjeldheim Sandal
Prodekan for forskning og Professor, Psykologisk fakultet, UiB

Fungisai Gwanzura Ottemöller
Førsteamanuensis, HEMIL-senteret, UiB

Jinifred Jayanthini Alexander
Brukerrepresentant

Henriette Sinding Aasen
Professor, Det juridiske fakultet, UiB

Andrea Winkler,
Leder, Senter for Global Helse, UiO 

Konferansekomité
Vitenskapelig komité
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Helen Ghebremedhin
Rådgiver, NAKMI, Folkehelseinstituttet

Ingeborg Haavardsson
Seniorrådgiver, Institutt for helse og samfunn, UiO

Ingvild Hope
Rådgiver, Globale samfunnsutfordringer, UiB

Tord K. Rø
Rådgiver, Globale samfunnsutfordringer, UiB

Madeleine Lekva Økland
Lærling, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Ane Lunde
Seniorkonsulent, Prosjektøkonom, UiB

Bente Moen
Leder, Senter for internasjonal helse, UiB

Charlott Nordström
Rådgiver, NAKMI, Folkehelseinstituttet

Farhat Taj
NAKMI, Folkehelseinstituttet

Administrativ komité
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