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Dagsorden
Kl. 13.00 – 13.10 Velkomst
Ved direktør Peder Jest, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
Kl. 13.10 – 14.00 Oplæg om Indvandrermedicinsk Klinik og de etniske minoriteters sundhed i
Danmark
Ved overlæge Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk Klinik på OUH Odense
Universitetshospital
Kl. 14.00 – 14.30 Besøg på Indvandrermedicinsk Klinik
Kl. 14.30 – 15.30 Drøftelse i arbejdsgruppen på baggrund af mødet
Kl. 15.30 – 16.00 Opsamling på sidste møde – ulighed i sundhed ud fra den regionale sund
hedsprofil

Overlæge Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk Klinik, underviser over hele landet i indvandrer
medicin og ulighed i adgang til sundhedsvæsnet. Ekspertisen på dette område, klinisk set og i Dan
mark, er således hos Indvandrermedicinsk Klinik på OUH Odense Universitetshospital.
Under sit oplæg vil overlæge Morten Sodemann gennemgå de særlige somatiske, sociale, sproglige
og lovgivningsmæssige barrierer, der er en realitet i denne patientgruppe. Endvidere gennemgås de
nationale og europæiske undersøgelser af helbredsforhold og barrierer i adgangen til sundhedsvæse
net.
Oplægget er bundet sammen af konkrete patientcases, som illustrerer de overordnede observationer
og betoner de særlige erfaringer, der er gjort ved systematisk at fokusere på en patientgruppe som ik
ke tilhører et særligt speciale, men som alligevel har specielle men ensartede problemer og behov.
Endelig beskrives det, hvordan denne tværfaglige tværsektorielle tilgang i hospitalsregi åbner mulig
heder for bedre patientforløb, patientuddannelse og personaleuddannelse på et område, der ellers har
været præget af pessimisme og stilstand i både kommuner og sundhedsvæsenet.
I oplægget vil ulighedsaspekterne være centrale, og overlæge Morten Sodemann vil komme med for
slag til, hvordan ulighedsaspekterne kan imødegås uden omkostninger og i nogle tilfælde med bespa
relser.
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