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K Ø B E N H AV N S  U N I V E R S I T E T  

 

MESU NYT 

N R .  2  7 .  Å R G A N G  1 3 .  J U N I  2 0 1 7   

  Kalender  
 
 
Seminar 
Hvordan styrkes kulturel kompetence på 
hospitalerne: hvad gør vi og hvad er mulig-
hederne? 
Torsdag d. 15. juni 2016, kl. 15.30-17.30 
Hvidovre Hospital, Kettegårds Alle,  
lokale 3, vandrehallen 
Læs mere på side 4 
 
Ph.d. forsvar 
Line Neerup Handlos forsvarer sin Ph.d.-
afhandling med titlen ” Health aspects of 
return migration - characteristics, motives 
and access to health care”.  
Fredag d. 21. juli 2017, kl. 11-14 på CSS i 
lokale 1.1.18. 
Læs mere på side 3 
 
Konference 
10th European Public Health Conference 
Sustaining resilient and healthy communi-
ties 
1 - 4 November 2017, Stockholm 
Læs mere på side 4 
 
Global konference 
1st World Congress on Migration, Ethnicity 
and Health 
17-19 May 2018, Edinburgh 
Læs mere her: 
http://www.merhcongress.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg hedder Rikke Thoft Nielsen. Jeg påbegyndte mit Ph.d. projekt den 1.3.2017 på MESU og 
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital. Jeg er færdiguddannet læge på Køben-
havns Universitet i 2009.  Efter nogle års erfaring som kliniker, særligt indenfor infektionsmedi-
cin valgte jeg at specialisere mig indenfor klinisk mikrobiologi. Jeg er nu næsten færdiguddan-
net speciallæge i klinisk mikrobiologi. Mine forskningsinteresser er global sundhed og infektio-
ner med udbruds potentiale. 
 
I mit Ph.d. projektet vil jeg undersøge forekomsten af og dødeligheden af blodforgiftninger 
blandt indvandrere sammenlignet med danskfødte. Studiet er et retrospektivt registerstudie 
med udgangspunkt i en eksisterende kohorte af indvandrere med opnået opholdstilladelse i 
Danmark og en eksisterende database af blodforgiftninger. Sammenligninger mellem indvan-
drere og dansk-fødte, vil blive udført med fokus på forskelle i forekomsten af episoder med 
blodforgiftning, hvilke slags bakterier man fandt, forekomsten af resistente bakterier og døde-
lighed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Af Rikke Thoft Nielsen 

Ph.d. projekt: Effect of ethnicity and 
migration on risk of bacteremia,  

multi-drug resistance and mortality 
after bacteremia: a register-based 

cohort study. 
 

Jeg ønsker herved, at opnå en bedre forståelse af forskelle 
i blodforgiftninger mellem indvandrere og danskfødte. Jeg 
forventer, at kunne identificere risikogrupper, således at 
projektet kan medvirke til mere målrettet forebyggelse og 
behandling, og dermed være med til at reducere den socia-
le og sundhedsmæssige ulighed. Projektet vil blive gen-
nemført under vejledning af Lektor Marie Nørredam, le-
dende overlæge Christian Østergaard Andersen, Klinisk 
Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital og Professor 
Henrik Schønheyder, Klinisk Mikrobiologi, Aalborg Univer-
sitetshospital.  
 

http://www.merhcongress.com/
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Konference om gode børneliv for flygtninge i Danmark 
Center for Børneliv afholdt i samarbejde med Børns Vilkår og Dansk Flygtningehjælp konference d. 18. maj i København og 6. juni i Århus under titlen 
”Gode børneliv for flygtningebørn i Danmark”. Center for Børneliv er en lille nonprofit organisation, som bygger bro mellem forskning og praksis ved 
blandt andet at formidle forskning til fagprofessionelle, der arbejder med børn og familier. Konferencens formål var at give baggrundsviden og nye 
redskaber ved at formidle aktuel forskning og praksiserfaringer omhandlende flygtningebørns liv og trivsel. På begge konferencer var der omkring 100 
deltagere. Langt de fleste deltagere var fagprofessionelle som til dagligt arbejder med flygtningebørn, herunder sundhedsplejesker, sagsbehandlere, 
socialrådgivere, tosprogskonsulenter, familiekonsulenter, udviklingskonsulenter, psykologer, læger, lærere, pædagoger, integrationskonsulenter m.m. 
fra både kommunalt- og asylcenterregi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Læs mere på: http://www.centerforboerneliv.dk/konferencer/tidligere-konferencer 
Af Amina Barghadouch 

Nyt ph.d. studie med afsæt i MAMAACT projektet 

Mit navn er Trine Damsted Rasmussen og jeg er pr. 1. juni ansat som ph.d. studerende på Afdeling for Social Medicin i tæt samarbejde med MESU. 
Jeg har en kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Syddansk Universitet samt en klinisk baggrund som jordemoder. 
Jeg interesserer mig særligt for forskning indenfor det reproduktive område og har indtil nu beskæftiget mig en del med epidemiologisk registerforsk-
ning indenfor reproduktiv sundhed blandt immigranter i Danmark. I mit kandidatspeciale undersøgte jeg forskelle i risikoen for kejsersnit blandt de 
største grupper af immigranter i Danmark sammenlignet med danskfødte kvinder. Endvidere har jeg i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet 
en rapport omkring legalt provokerede aborter i Danmark blandt indvandrere, efterkommere og kvinder med dansk oprindelse.  

Mit ph.d. projekt er forankret i projektet MAMAACT, som er et interventionsprojekt finansieret af TrygFonden. MAMAACT har til formål at forbedre 
kommunikationen mellem gravide kvinder og jordemødre omkring kroppens tegn på graviditetskomplikationer for at sikre optimal og rettidig reaktion, 
samt at bidrage til at mindske etnisk ulighed i negative graviditetsudfald i Danmark. 

 
 
 
 
 
 
 

Af Trine Damsted Rasmussen 

Ph.d. projektet vil bidrage med opdateret viden om etniske forskelle i intrauterin fosterdød og spædbarnsdød 
med et mere intensiveret fokus på samspillet mellem socioøkonomiske faktorer og etnicitet. Yderligere vil jeg 
undersøge etniske forskelle i graden af graviditetskomplikationer og indikatorer for perinatal sundhed ved føds-
len. Endelig vil ph.d. projektet omfatte en kvantitativ effektevaluering af MAMAACT survey data med henblik på 
at analysere kvinders sundhedskompetence, evaluering af svangreomsorg og viden om tegn på graviditetskom-
plikationer hhv. før og efter interventionen.  Forhåbningen er, at denne ph.d. vil bidrage med ny viden i forhold til 
at reducere etniske forskelle i perinatal dødelighed og øvrige reproduktive sundhedsudfald i Danmark. 

Dagen bød på et yderst velstruktureret og inspirerende program. Både i Århus og København 
var der først en velkomst ved centeret og dernæst en tale af en tidligere flygtning, der fortalte 
sin personlige historie. Herefter blev der skabt en unik stemning idet der blev sunget Barn-
dommens Land af Benny Andersen, hvilket blev fortalt var centerets tradition ved alle       
konferencer. Oplægsholderne var fra Danmark, Norge og Sverige og havde både praktiker og  
forskerbaggrund. På programmet i København lagde ph.d. studerende Amina Barghadouch ud 
med et oplæg om hvordan flygtningebørn ikke altid får tilstrækkelig hjælp i sundhedsvæsenet. 
Herefter fortalte lektor Kathrine Vitus om livet i asylcenter for børn, og hvordan nogle børn 
ender med at miste subjektivitet. Seniorforsker Edith Montgomery fortalte derefter om flygtnin-
gebørns traumer, og hvordan vi bedst støtter deres trivsel. Herudover var der en række spæn-
dende oplæg fra både praktikere og forskere om flygtningebørn i daginstitutioner, uledsagede 
flygtninge børn i folkeskolen og social støtte, ”Sand Play” som er en metode til at opspore 
traumer hos småbørn samt MindSpring, der er et psykosocialt gruppeforløb for flygtninge    
familier. Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, Bydelsmødrene samt foreningen baba var til rå-
dighed ved en række stande under frokostpausen, hvor man kunne hente viden og inspiration. 
Dagen sluttede af med en spændende paneldebat mellem oplægsholderne og deltagere. (Foto: Klaus Holsting)

http://www.centerforboerneliv.dk/konferencer/tidligere-konferencer
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strategier, der eventuelt implementeres for at opfordre migranter til at returnere, har jeg i projektet undersøgt sammenhænge mellem sundhed og 
retur migration. Projektets formål var, at undersøge, hvem der returmigrerer, herunder hvad der karakteriserer dem i forhold til sundheds status, hvor-
for de returmigrerer, inklusive sundhedsrelaterede motiver herfor, og hvordan korruption i oprindelseslandet påvirker returmigranters adgang til sund-
hedsydelser. 

I projektet anvendte jeg både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Jeg gennemførte et 
prospektivt registerbaseret kohorte studie og analyserede herved sygdomsincidensen gennem atten års opfølgning blandt 114.331 migranter. Derud-
over interviewede jeg 43 ældre, kronisk syge bosniske migranter, som enten boede i Danmark eller var returneret til Bosnien. 

Mine fund viste, at der er en aldersafhængig forskel i tilbøjeligheden til at returmigrere; migranter, der er under 55 år gamle, er mindre tilbøjelige til at 
returmigrere, hvis de er syge end hvis de er raske, mens migranter over 55 år er mere tilbøjelige til at returnere, hvis de er syge. Tendensen til at 
returmigrere aftager med stigende komorbiditet. Som konsekvens af at korruption udgør en barriere i forhold til adgang til sundhedsydelser, der påvir-
ker returmigranter særlig hårdt på grund af lægernes anmodning om mere bestikkelse og returmigranternes mangel på sociale netværk, kunne man 
forvente at de syge returmigranter ikke prioriterer deres sundhed, når de returnerer. Jeg fandt dog ud af, at selv om returmigranterne er velvidende 
om de negative konsekvenser, det kan have for deres sygdomstilstand at returnere, så prioriterer de netop deres sundhedstilstand i bredere forstand, 
når de vender tilbage. Således optimerer de deres fysiske, sociale og mentale trivsel, idet deres tilbagevenden bringer dem tæt på deres børn, venner 
og anden familie, giver dem en følelse af at høre til og giver dem en fysisk ro. På den baggrund konkluderer jeg i projektet, at sygdomsstatus, alder 
og trivsel er vigtige faktorer, når individer beslutter sig for at returmigrere, selv om samspillet og sammenhængen mellem sundhed og returmigration 
forbliver komplekst. 

Forsvaret finder sted den 21. juli 2017 på Center for Sundhed og Samfund i lokale 1.1.8 kl. 11-14. Efterfølgende vil Afdeling for Sundhedstjeneste-
forskning være vært for en reception. Alle er velkomne. 

Af Line Neerup Handlos 

Ph.d.-projektet er udarbejdet hos MESU med Lektor Marie Nørredam som hoved-
vejleder og Professor Karen Fog Olwig fra Institut for Antropologi, samt Professor 
Ib Christian Bygbjerg fra Afdeling for Global Sundhed som bivejledere. Projektet er 
finansieret af midler fra TrygFonden og Københavns Universitet.  

Baggrunden for projektet er, at den aktuelle migrant tilstrømning til Europa har ført 
til et øget fokus på frivillig tilbagevenden af migranter. For at kunne forstå fænome-
net retur migration bedre og for at kunne understøtte og udvikle de interventioner 

  

Misbrug blandt indvandrere, flygtninge og asylansøgere: 
omfang og muligheder for behandling? 

D. 30/5 afholdt Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS) i samarbejde med Storkøbenhavns Misbrugscenter (KABS) et seminar med titlen: ”Mis-
brug blandt indvandrere, flygtninge og asylansøgere: omfang og muligheder for behandling?” Seminaret bestod af tre oplæg efterfulgt af diskussion
og reception. Første oplæg var fra Mændenes Hjem og havde titlen ”Stofbrug blandt asylanter på den åbne stofscene – erfaringer og udfordringer”.
Ivan Christensen og Liv Jonsdottir Larsen fortalte om deres erfaringer med gruppen og at de oplevede et voksende antal af asylanter på den åbne
stofscene.

Andet oplæg præsenterede resultaterne fra en undersøgelse af behandler-erfaringer fra asylsystemet og kommunale misbrugscentre. Liv Stubbe Øster-
gaard, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU), fortalte om misbrugsbehandleres oplevelser af særlige udfordringer i behandlin-
gen af etniske minoritetsgrupper, at det opleves at relativt få migranter er i behandling og oftere dropper ud, og at der efterlyses mere samarbejde på 
tværs, samt mere viden om kulturelle kompetencer på misbrugscentrene. Afslutningsvis afholdt Emil Kiørboe fra Dansk Institut for Menneskerettighe-
der et oplæg om ”Lovgivning på misbrugsområdet for migranter”. Oplægget fokuserede særligt på asylansøgeres rettigheder til misbrugsbehandling 
og det blev forklaret at der er mange uklarheder på området, særligt i forhold til retten til psyko-social/terapeutisk behandling. Efterfølgende havde 
KABS finansieret et lettere traktement. 

Af Liv Stubbe Østergaard 

Ph.d.-forsvar af afhandlingen “Health aspects of return 

migration - characteristics, motives and access to health care” 
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MESU NYT 
Redaktion: Janne Sørensen, redaktør og MESU’s medarbejdere. 
Spørgsmål om nyhedsbrevet samt nærmere information: Janne Sørensen, jans@sund.ku.dk 

Indsendelse af indlæg til MESU NYT skal ske til  
mesu-office@sund.ku.dk inden den 1. september 2017 kl. 12.00 

Seminar: 
Hvordan styrkes kulturel kompetence på hospitalerne: 

hvad gør vi og hvad er mulighederne? 

Hospitalerne skal i tiltagende grad tilpasse sig befolkningens forskellige bagrund, forudsætninger og behov. Den strukturelle integration af diversi-
tets sensitivitet og konkrete undervisningsinitiativer i kulturel kompetence er afgørende. SIS og IMK har derfor inviteret en udenlandsk ekspert som 
fremlægger de strategiske tiltag, der er taget på Oslo Universitetssygehus for at fremme kulturel kompetence blandt personalet, samt danske ek-
sperter til at fortælle om konkrete undervisningsinitiativer ved OUH og AHH. Vi håber, mødet kan give anledning til inspiration og dialog om, hvor-
dan vi fremadrettet tilpasser hospitalssektoren til etnisk diversitet.  

Program 
15.30-15.35 Velkommen v. Marie Nørredam, Formand Dansk Selskab for Indvandrersundhed. 
15.35-15.50 Kulturelle kompetencer: hvad taler vi om og hvad siger patienterne? v. Maria Kristiansen, lektor ph.d., Københavns Universitet  
15.50-16.20 Ligeværd og mangfoldighed på Oslo Universitetssygehus v. Hege Linnestad, Seksjonsleder Seksjon for Likeverdig Helsetjene-

ste  
16.20-16.30  ”Understøttelse af personalets opgaver på et kulturelt mangfoldigt hospital? Hvad kan direktionen gøre?” Else Smith, vicedirek-

tør, Hvidovre Hospital  
16.30-17.00 Etniske patientkoordinatorer, OUH & AHH v. Dorthe Nielsen, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense & Ane-Grethe Madsen, Ind-

vandrermedicinsk Klinik, Hvidovre  
17.00-17.30 Diskussion 

10th European Public Health Conference 
Sustaining resilient and healthy communities

The EPH Conference aims to contribute to the improvement of public health in 
Europe by offering a means for exchanging information and a platform for debate to 
researchers, policy makers, and practitioners in the field of public health and health 
services research as well as public health training and education in Europe. 

Time: 1 - 4 November 2017  
Place: Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö, Stockholm, Sweden 
Fee: EUPHA members: 600 Euros, Non EUPHA members 680 Euros 
Organisers: The European Public Health Conference Foundation, the European 
Public Health Association (EUPHA) and The Swedish Association of Social  
Medicine 

For more information https://ephconference.eu/ 

Tid: Torsdag d. 15. juni, 2017 kl. 15.30 – 17.30. 
Sted: Hvidovre Hospital, Kettegårds Alle, 2650 Hvidovre, lokale 3, vandrehallen 
Arrangør: Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS) og Indvandrermedicinsk Klinik 
(IMK), Hvidovre Hospital  

Læs mere om seminaret og SIS her: http://www.indvandrersundhed.dk/ 
 

mailto:mesu-office@sund.ku.dk
https://ephconference.eu/
http://www.indvandrersundhed.dk/
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