
KOMMUNIKATION OG KULTUR
Fokus på kommunikative redskaber i en sundheds- og socialfaglig hverdag

Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje holder Landskursus 7. – 8. nov., 2019
på Danhostel, Fredericia Vandrerhjem, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia

Alle faggrupper er meget velkomne

09.00 Ankomst, registrering og kaffe/the m. brød

09.30 Velkomst og præsentation af deltagerne

10.00 Samtale som det vigtigste redskab - Hvordan 
bygger vi bro mellem befolkningsgrupper
Bent Melchior har gennem mange år arbejdet 
for at bygge bro mellem muslimer og jøder. 
Han arbejder for, at dialogen vil føre frem til, at 
religiøse holdninger ikke bliver misfortolket i 
den offentlige debat. Özlem Cekic er generalse-
kretær for Foreningen Brobyggerne, hvis formål 
er at fremme en demokratisk samtale, som 
hverken er dæmoniserende eller hadfyldt, men 
til gengæld er både kritisk og konstruktiv. Sam-
men fik de Grundtvigprisen og er i gang med at 
bygge Danmarks første Dialogkaffe-center op.

12.00 Frokost

13.00 Det transkulturelle interview  
Marianne Østerskov er psykiatrisk sygeplejer-
ske og supervisor. Hun arbejder ved Kompe-
tencecenter for Transkulturel Psykiatri, Psykia-
trisk Center Ballerup.
Marianne vil i sit oplæg fortælle om en kulturel 
spørgeguide. Hvordan får vi skabt dialog om 
patientens/borgerens kulturelle baggrund, og 
hvad den betyder for vedkommende og dennes 
tilstand? Eksempler på spørgsmål præsenteres, 
og du vil selv få mulighed for at stille og besvare 
enkelte spørgsmål.

14.00 Posterpræsentationer, kaffe og kage

14.30 Et medmenneskeligt fagligt funderet møde i 
samtalen
Mette Skovgaard Feldskov, er uddannet 
psykolog og arbejder til dagligt med samtaler, 
undervisning og supervision. Hun superviserer
bl.a. på fjerde år personalet på Indvandrer 
Medicinsk Afdeling, OUH.
Gennem eksempler, viden og erfaringer fra det 
levede liv, vil Mette fortælle om psykologfaglige 
opmærksomheder og perspektiver og give ind-
spark til en respektfuld samtale med medmen-
neskelighed og faglighed i fokus.

16.00 Generalforsamling – mød gerne talstærkt op!

17.00 Fri leg indtil middagen

18.00 Middag

19.30 Flygtnings perspektiv på livet i Danmark 
– Kulturelt indslag

07.00 Morgenløb eller morgengåtur

08.00 Morgenmad 

09.00 Er der racisme i det danske sundhedsvæsen? 
Dorthe Nielsen er sygeplejerske og Lektor i 
tværkulturel sygepleje og indvandrermedicin 
og er ansat på Indvandrermedicinsk klinik, 
Odense Universitetshospital, Syddansk Univer-
sitet og University College Lillebælt. Dorthe vil i 
sit oplæg komme ind på kulturelle møder samt 
på, hvordan vi alle bliver mere kulturelt bevidste 
om vores tilgang og kommunikation med 
patienter, pårørende og kolleger. Oplægget vil 
tage afsæt i Dorthes forskning og interviews 
med forskellige aktører og brugere af det dan-
ske sundhedsvæsen. 

10.30 Kaffepause

10.45 Empowerment af nyankomne borgere som 
møder sundhedsvæsenet 
Khaterah Parwani er en dansk samfundsde-
battør og foredragsholder. Hun arbejder som 
talskvinde og juridisk rådgiver for Exitcirklen, 
der bekæmper psykisk vold og social, kulturel 
og religiøs kontrol. Khaterah vil i sit oplæg rette 
fokus på ulighed i mødet med patienter med 
anden etnisk baggrund.  Tørklæder og retten til 
kønsadskilte behandlingstilbud er til debat i det 
offentlige rum. Hvordan kan vi som sundheds 
professionelle forholde os til problematikkerne 
fra et ligestillingsperspektiv og hvad stiller vi 
op, når vi møder hinanden med vidt forskel-
lige indgangsvinkler som oftest misforstås og 
mistolkes?

12.15 Frokost

13.00 Hvordan kommer vi som sygeplejersker ud 
over rampen og begynder at være mere aktive 
i den offentlige debat? 
Debatoplæg ved kommunikationschef Morten 
Jacobsen, Dansk Sygeplejeråd. 
Morten vil i sit oplæg komme ind på følgende 
tre hovedemner: Hvordan arbejder medierne? 
Hvordan kommer du ud med dine synspunk-
ter? Og hvordan sætter du en dagsorden i 
forhold til din kontakt til medierne?
Oplægget vil bygge på dialog og aktive øvelser 
med afsæt i deltagernes egen hverdag.

TORSDAG D. 7. NOV. FREDAG D. 8. NOV.

(Ændringer i programmet kan forekomme)



Elektronisk tilmelding, som er bindende – senest d. 4. okt. 2019 til:  
Marianne Østerskov, e-mail: Marianne.Oesterskov@regionh.dk - tlf. 4089 2421.

Pris: 2.800 kr. for medlemmer af FS for Tværkulturel Sygepleje. 3.300 kr. for ikke-medlemmer. 

Der er mulighed for at vælge en af dagene: Éndagspris for medlemmer uden middag: 1.200 kr. og med middag 1.500 kr. og 
for ikke-medlemmer 1.600 kr. uden middag og med middag 1.900 kr. 

Alle får sandsynligvis eneværelser – efter først til mølle-princippet. Reduktion på 200 kr. hvis man ønsker at bo sammen 
med en kollega. Uden overnatning gives reduktion på 400 kr. 

 Evt. diæt bedes aftalt med Danhostel, tlf. 7592 1287.

Du bedes udfylde nedenstående skema til brug for elektronisk regning. 

Vel mødt i Fredericia.

Bedste hilsner

Bestyrelsen, 
Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje, www.dsr.dk/fs31
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