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Tid

Torsdag den 8. september 2016 fra 19:00 til 21:30

Sted

Auditoriet, Aarhus Universitetshospital Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov

Deltagelse

Mødet er åbent for alle interesserede og tilmelding er ikke nødvendigt

Sundhedsproblemer for flygtninge i Danmark
Ordstyrer

Ulla Bartels, Overlæge, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Program
19:00 – 19:05

Velkomst
Peter Vestergaard; professor, overlæge, ph.d., dr.med., Endokrinologisk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital; formand for Jydsk Medicinsk Selskab

19:05 – 19:35

Erfaringer fra den primære helbredsvurdering i Århus Kommune
Anne Mette Hvass; læge, ph.d. studerende, Socialinstitutionen i Aarhus
Hvad fejler de flygtninge, der kommer til Danmark? Hvad kan vi gøre fra starten for at sikre et godt
helbred hos flygtninge? - Og for helbredet ikke står i vejen for en vellykket integration. Gennem
systematiske helbredsvurderinger af nyankomne flygtninge, er vi i Århus kommune ved at kunne
danne os et billede af hvilke somatiske, psykiske og sociale problemer nyankomne flygtninge har
med sig.
Et oplæg med helt ny viden og en invitation til debat.

19:35 – 20:05

Endeligt fremme — og hvad så?
Ea Bøhm Jepsen; overlæge, Ambulant Psykoseenhed, Aarhus Universitetshospital,
Risskov
Endeligt fremme i et land uden krig, hvor det er sikkert at gå på gaden, men er det lykken? Selve
rejsen og dét at skulle flytte fra kendte omgivelser med en status i samfundet, omgivet af familie og
venner til et ukendt sted med andre skikke, hvor modersmålet kan ikke anvendes og de barske
oplevelser fra hjemlandet træder tydeligt frem på nethinden.
Et oplæg om migration, PTSD, (vigtigheden af tolk) og lidt om generelle psykiske vanskeligheder hos
flygtninge.

20:05 – 20:25

Kaffepause

20:25 – 20:45

Kulturmødet, sprogbarrierer og livet i landflygtighed
Naila Jajan Bozo. To-sproget lægestuderende og forskningsårs-studerende,
Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital

20:45 – 21:25

Flygtninges helbredsmæssige udfordringer på længere sigt
Morten Sodemann; professor, overlæge, ph.d., Indvandrermedicinsk Klinik, Odense
Universitetshospital
Erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital tyder på, at der er visse
typer af symptomer og helbredsproblemer der hyppigt overses eller misfortolkes af læger på grund
af sprogbarrierer, manglende tolkebrug, angst, mistillid & misforståelser.
På lang sigt har flygtninge/indvandrere derfor højere risiko for at ende i en diagnostisk blindgyde.

21:25 – 21:30

Diskussion og afrunding

