Migrasjonskonferanse: helse i alt vi gjør

Dato: 15.-16. november, 2018 Sted: Universitetsaulaen i Bergen, Universitetet i Bergen

Program
08:00-08:30

08:30-09:20

09:20-10:10

10:10-10:30
10:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:30
14:30-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

Torsdag 15. november 2018
Registrering og kaffe
Velkommen ved Prorektor UiB
Margareth Hagen
Migrasjonshelse i Norge – hvor er vi?
Esperanza Diaz
Presentasjon av Bergen deklarasjon
Bernadette Kumar
Plenumforelesning
Migration and health: a holistic,
collaborative vision
Mark Johnson

Pause
Parallellsesjon
– presentasjoner, workshops og mer
Lunsj
Parallellsesjon
– presentasjoner, workshops og mer
Kaffe
Plenumforelesning
Kroppslige plager som inngangsport
til psykisk helse? Helsepersonell og
pasient i dialog
Ressursperson med pasient og
torturerfaring
Helsepersonell: Unni Heltne og Rolf
Vårdal

Workshops

Fredag 16. november 2018
Kaffe

Posterpresentasjon

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
Parallellsesjon
– presentasjoner, workshops og mer
Lunsj
Parallellsesjon
– presentasjoner, workshops og mer
Kaffe
Rundebord
Utdanning av helsepersonell - veien videre i
Norge
Legestudent: Hannah Skjellet Granerud
NAKMI: Helen Ghebremedhin
Bergen kommune: Trond Egil Hansen
UiB: Oddrun Samdal
Fakultet for helsefag, HiOA: Gro Jamtvedt
Dialogfasilitator: Edvin Schei
Oppsummering av konferansen
Bergen deklarasjon ved FHI fung.
direktør
Farvel og takk

Hvem er med?
Ahmed Madar
Ahmed Madar Ahmed har siden 2003 arbeidet med epidemiologisk forskning
med fokus på Vitamin D, muskel - skjelett lidelser, innvandrerhelse og
utjevning av sosial ulikhet i helse. Fra 1998 til 2002 arbeidet Ahmed Madar
internasjonalt i diverse FN- organer i forskjellige land. Han er også opptatt av
globale perspektiver på mor og barnehelse, betydningen av kosthold og
forekomst av diabetes type 2.

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

Bernadette Kumar
Bernadette Kumar ble utdannet lege i India. Hun har lang erfaring med arbeid
knyttet til migrasjon og helse gjennom mange internasjonale stillinger for blant
annet UNICEF, WHO, WFP, World Bank og NORAD. Hun var direktør ved
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)
mellom 2010 og 2017 og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo siden
2013. Hun er for tiden i permisjon og bor i Nepal. Hun er utnevnt til Lancet
internasjonal kommisjon som skal undersøke hvordan migrasjon påvirker
helsen til individet og befolkninger.

Edvin Schei
Edvin Schei er spesialist i allmennmedisin. Schei jobber som professor ved
Institutt for global helse og samfunnsmedisin og ved Enhet for læring, Det
medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Han har publisert en rekke bøker
om kommunikasjon i medisin, den siste "Lytt. Legerolle og kommunikasjon" i
2014.
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Esperanza Diaz
Esperanza Diaz er spesialist i allmennmedisin og jobber som
førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved
Universitetet i Bergen. Hun er for tiden fungerende direktør av Nasjonalt
kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) ved
Folkehelseinstituttet. Diaz har jobbet klinisk med innvandrere i mange år. Hun
har forsket på migrasjonshelse siden 2008 og har flere omgående studier om
temaer relatert til migrasjon og helse, mange av dem i samarbeid med
kommuner, frivillige organisasjoner og andre akademiske institusjoner.

Gro Jamtvedt
Gro Jamtvedt er dekan Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus
(HiOA). Hun er utdannet fysioterapeut, har i snart 20 år hatt stillinger innen
forskning, undervisning og ledelse i helsesektoren, blant annet som leder i
helseforvaltningen og i stillinger i universitets- og høgskolesektoren.

Hannah Skjellet Granerud
Hannah S. Granerud er sjetteårs medisinstudent ved Universitetet i Tromsø,
og er Global helseansvarlig i Norsk medisinstudentforening (Nmf). 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.

Helen Ghebremedhin
Helen Ghebremedhin er rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for
migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) ved Folkehelseinstituttet. Hun er i
2018 ansvarlig for prosjektet ” Kartlegging – migrasjonshelse i
profesjonsutdanning” og har ansvar for koordinering av kurs om
migrasjonshelse ved NAKMI.
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Kjetil Telle
Kjetil Telle er forsker i Statistisk sentralbyrå. Han arbeider for tiden med et
flerårig prosjekt om ulikhet i tilgang til helsetjenester i Norge, med særlig
vekt på hva reiseavstand betyr for tilgang og bruk av helsetjenestene. Han er
samfunnsøkonom og har lang erfaring med analyser på en rekke registre over
hele den norske befolkningen.

Margareth Hagen
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
Mark R D Johnson is Emeritus Professor of Diversity in Health and Social
Care; founder of the Mary Seacole Research Centre, De Montfort University
Leicester 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. He is also passionate about the inclusion of people from
minority groups and communities having access to research evidence, and
being involved in the development of training and improvement programmes.

Nancy Herz
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.
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Oddrun Samdal
Oddrun Samdal er Viserektor for utdanning ved UiB. Hun er utdannet lektor
og er professor i helsefremmende arbeid/helsepsykologi og har tidligere vært
instituttleder og visedekan for utdanning ved Det psykologiske fakultet, UiB.
Samdal har siden 1999 har vært ansvarlig for Databanken i den internasjonale
studien “Health Behaviour in School-aged Children”.

Rolf Vårdal
Rolf Vårdal er utdanna fysioterapeut og jobber ved Senter for migrasjonshelse
i Bergen kommune. Han jobbet tidligere som spesialkonsulent i fagteam
flyktninghelse og tvungen migrasjon ved RVTS Vest og som
integreringskonsulent ved Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen. Han
har jobbet mye med personer med torturopplevelser og sett hvor viktig fysisk
og annen aktivitet er for mennesker med slike og andre traumatiske
opplevelser. Videre er han opptatt av menneskerettigheter og det
”menneskelige” aspektet i relasjonen, ikke kun det vi kaller for terapi.

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

Trygve Ottersen
Trygve Ottersen leder område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet.
Migrasjonshelse står sentralt i områdets arbeid, særlig etter innlemmelsen av
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI).
Trygve har også bistilling ved Avdeling for samfunnsmedisin og global
helse, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og er tilknyttet
Senter for global helse samme sted. I høsten 2018 blir Ottersen fungerende
direktør for Folkehelseinstituttet.

Unni Heltne
Unni Heltne er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde barn
og ungdomspsykologi og voksenpsykologi. 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.
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Konferansesponsorer

Konferansen er støttet av: Helsedirektoratet, Forskningsrådet, Folkehelseinstituttet, Sparebanken
Vest, Bergesenstiftelsen, Global helse Norge og Universitetet i Bergen
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