
Overskrift her 
 
 
 
 
Navn på 
oplægsholder 
 
Navn på KU-
enhed 
 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Konklusioner og anbefalinger 

Dias 1 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Konklusioner 

Dias 2 

Ulighed 
Amning 

Konsanguinitet 

Journaldata - 
Adgang og 

kvalitet 

Svangrepraksis 

Konstruktion 
af migrant 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Perspektiver for fremtidig praksis 

- Opmærksomhed på amning, barselgang, sundhedspleje, 
almen praksis 

- Registrering af konsanguinitet i almen praksis, prænatal 
diagnostik, italesættelse 

- Tolk og tillid er vigtigt for kommunikation/interaktion 

- Navigation i sundhedsvæsnet 

- Diversitet i hvordan krop og symptomer italesættes, for 
sundhedsfaglige diffus 

- Efteruddannelse af sundhedsfaglige i kulturmødet i praksis 
kan fremme lighed i omsorg 

 

 

 

Dias 3 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Perspektiver for fremtidig forskning 

- Fremmer MAMAACT lighed i reproduktiv sundhed? 

- Fører diskrimination og emotionel stress til fosterskader? 

- Udvikling af gentests(?) til beslægtede forældrepar forud for 
graviditet 

 

 

Dias 4 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

MAMAACT fase 2? 

Dias 5 

Virker interventionen? 
 

(folder, app, kursus, 5 minutter, dialog) 

Implementerings-
forskning: 

 
Lokal tilpasning, 
participatorisk 

 

Migrationsforskning:  
 

Sundhedsvæsnets 
parathed til fremme 

af migranters 
sundhed 


