
 

Diabetes og etnicitet 
Hvad ved vi? Hvad gør vi? Hvad kan vi gøre anderledes? 
 

 

Steno Diabetes Center Sjælland inviterer i samarbejde med Holbæk Kommune til temadag 

om etnicitet og diabetes. Udgangspunktet for dagen vil være: Hvad ved vi? Hvad gør vi? Hvad 

kan vi gøre anderledes?  

 
Dagen vil byde på både oplæg og workshops. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og 

debattere konkrete eksempler og udfordringer fra hverdagen. Der vil blive præsentereret 

erfaringer og eksempler fra praksis bl.a. patientuddannelser målrettet etniske minoriteter, 

formidlingens materiale mv.  Der lægges vægt på, at du får både ny viden og inspiration, der 

kan omsættes til konkrete handlinger i din hverdag (se program). 

 
Målgruppe: Temadagen er målrettet sundhedskonsulenter, sygeplejersker, terapeuter og 

andre der arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse på Sjælland. Socialrådgivere og 

andre der arbejdere med etniske minoriteter er også meget velkomne.  

 
Dato: 23 september 2019 kl. 8:30-15:30 

 

Sted: Psykiatrien i Slagelse, Fælledvej 6, 4200 Slagelse 

 

Pris: Arrangementet er gratis. Udeblivelse uden afbud medfører et gebyr på 250 kr.  

 
  
Tilmelding senest 1 sep. 2019. Du tilmelder dig ved at skrive til projektleder Marie Sonne 
Kristensen på mariek@regionsjaelland.dk 
 
 
 

 

  



Dagens foreløbige program 

8:30  Check in 

9:00  Velkommen  

 Type 2 diabetes hos etniske minoriteter:  

Forekomst og adgang til diabetesuddannelse 

 v. Nana Folmann Hempler, seniorforsker og teamleder,  

Steno Diabetes Center Copenhagen 

 

Tværsektorielt samarbejde om etniske minoriteters 
sundhed  

v. Morten Sodemann, Professor, Odense Universitetshospital/ 
Syddansk Universitet  

 
 Pause 

 

Kulturforskel i mødet med borgeren  

v. Nadia El-Gendi, Antropolog og indehaver af På Tværs 

 

Paneldebat – spørgsmål fra salen til foredragsholderne 

 

12:20  Frokost 

 

13:00  Workshop - 1. Runde* 

Workshop - 2. Runde* 

15:00  Opsamling og afrunding på dagen 

15.30 Temadagen slutter 

 

*Foreløbige workshops 
I disse workshops præsenteres erfaringer og eksempler værktøjer, som du kan bruge i din hverdag.   

Du kan deltage i 2 workshops og tilmelder dig på dagen, hvor du også får mere at vide. 

 
Workshop A Tilbud til etniske minoritetsgrupper 
 Afsæt i erfaringer og eksempler fra Københavns Kommunes Center for Diabetes. 
  
Workshop B Kræver det særlige kulturelle kompetencer at arbejde med etniske minoriteter?  

 Afsæt i erfaringer fra hverdagen i et diabetesambulatorium – drøftelse og debat 
 
Workshop C  Formidling om sundhed og sygdom til etniske minoritetsgrupper  
  Afsæt i erfaringer fra bl.a. Sundhedsdansk og Helbredsprofilen 
 
Workshop D Fremskudt sundhedsindsats målrettet etniske minoritetsgrupper  

Afsæt i erfaringer fra en fremskudt sundhedsindsats i et socialt bolig kvarter i Holbæk  
 

Workshop E    Erfaringer fra smertehåndteringskurser med tolk 
 Afsæt i erfaringer fra Roskilde kommunes Sundhedscenter 

Nana Folmann Hempler, 
Seniorforsker, 
Steno Diabetes Center 
Copenhagen 
  

Morten Sodemann, 
Professor,  
Syddansk Universitet  
 

Nadia El-Gendi,  
Antropolog 
Indehaver af På Tværs 

 


