
1345 - 1400 Musik og ankomst 

1400 - 1410 Velkomst v/Rashmi Singla og Katia Dupret

1410 - 1425 To små samtaler om sundhedsfremme - også i en 
global krisetid

Alle deltager

1425 - 1515 Paneldebat 1 
Erfaringer fra arbejdslivet – fortællinger  fra det sund-
hedsfremmende arbejde med flygtninge og integration   

Azra Hasanbegovic , MSF, RUC og sundhedsstrategisk konsulent
Celeste Nshimiyimana, RUC Supports Refugees 
Noura Bittar, SEM, RUC medstifter af EMISSA
Yasar Cakmak, chef for Udviklings- og Analyseafdelingen, Rudersdal Kommune

1515 - 1545 Posterudstilling - Pause/musik

1545 - 1645 Paneldebat 2  
Hvad er visionerne, forhindringerne, potentialerne for at 
kunne arbejde socialt bæredygtigt og sundhedsfrem-
mende med flygtninge og integration– også i en global 
krisetid?

Søren Juul, Solidaritetsforsker, RUC
Morten Goll, Leder TrampolinHuset
Winni Grosbøll,  Borgmester (A), Bornholms kommune
Stine Bosse, Europabevægelsens formand

1645 - 1715 Små samtaler om, hvordan man styrker sundheds-
fremmeindsatser i konkrete indsatser og nye part-
nerskaber

Alle deltager

1715 - 1730 Afslutning af fagligt program og kåring af bedste 
poster

1730 - 1830 Fælles forberedelse af aftenprogram Festdeltagere

1830 - 2200 Middag, fest og billig bar

Sundhedsfremme
– Også i en global flygtningekrisetid

Invitation til Sundhedsfremmes Nytårskur 
d. 29. januar 2016 på RUC
De første akutte spor af verdens krige har sneget sig ind på os. Ikke blot i syd-
lige Europa, men helt til Rødby og ud i hele landets kommuner. Mennesker, der 
har brudt med deres hverdag, er traumatiserede af krigen, mistet deres fami-
lier, deres bolig, deres job.

Sundhedsfremme -  ’også i en global flygtningekrisetid’ handler om, at sund-
hed og livskvalitet i et langsigtet perspektiv er meget mere end fraværet af 
sygdom og helt akutte behov. Sundhedsfremme er en tværfaglig indsats, 
der er bæredygtig på lang sigt. En tilgang der kan fastholde ressourcer, give 
handlekraft og livsduelighed. Både for individet og for vores samfund.

Derfor inviterer Sundhedsfremmeuddannelsen på Roskilde Universitet sam- 
arbejdspartnere fra NGO-miljøet, kommunerne, erhvervslivet, det politiske 
niveau og andre interesserede til at diskutere og idéudvikle, hvordan en bære-
dygtig sundhedsfremmende indsats kan skabes – også i en global krisetid. 

Velkommen til Sundhedsfremmes nytårskur 2016!

Tilmeldingslink: events.ruc.dk/nytaarskur2016/tilmelding.html

Vedrørende tilmelding: Kim Fomsgaard,  kimf@ruc.dk

Fagligt program: Katia Dupret katia@ruc.dk, Charlotte Bech Lau cblau@ruc.dk

Det foregår i faglige og festlige rammer fredag d. 29. januar 2016 kl. 13.45-
18.00, på Roskilde Universitet i Bygning 30. Efterfølgende er der middag og 
fest. Sæt kryds i kalenderen!

I vil som gæster få mulighed for at samtale før, under og efter arrangementet, og 
det faglige program vil være fyldt med både konkrete, politiske og nuancerede 
bud på sundhedsfremmes rolle i flygtninge og integrationsspørgsmål.

Katia Dupret er vært, når de skarpe debattører går på scenen for at diskutere 
tidens svære spørgsmål om vores velfærdssamfunds udfordringer på sund-
hedsfremmeområdet i en global flygtningekrisetid. Paneldiskussionerne vil 
bidrage med svar på, hvordan sundhedsfremme kan og skal spille en rolle for 
at skabe social bæredygtighed og livskraft. 

•  Vil du have sparring og ideer til egne initiativer omkring flygtninge og inte-
gration?

•  Vil du have et fagligt boost om sundhedsfremme i en global flygtningekri-
setid?

•  Arbejder du med sundhedsproblematikker i din hverdag, hvor integration 
og flygtninge spiller en rolle?

•  Har du brug for arbejdskraft, der ved noget om sundhedsfremme?

Så er dette arrangement noget for dig! Kom og netværk, deltag i diskussion-
erne og hør inspirerende indlæg. 


