Akademin för hälsa, vård och välfärd

SWEDISH NETWORK FOR RESEARCH IN
INTERCULTURAL COMMUNICATION (SNICC)
Välkommen till årets SNICC-möte den 24/9 2014 på Mälardalens högskola i Västerås på temat

Hälsa och välfärd – ur olika interkulturella perspektiv och i olika globala sammanhang
Ett samarrangemang mellan Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola och
Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa & Välfärd

Mötet inleds kl. 10.15 och avslutas kl. 17.00. Registrering med fika från kl. 9.30. Efter avslutat
möte är de som vill välkomna på mingel med tilltugg. Nedan finner du ett detaljerat
program för dagen och förslag till hotell i Västerås*.
Välkommen till ett givande möte!
Jonas Stier, Matilda Fredriksson och Johan Vaide
Sista anmälningsdag är måndagen den 15 september. Du anmäler dig via Matilda
Fredriksson. Ange även om du vill ha lunch och om du har en viss kosthållning!
För information om Mälardalens högskola och Akademin för hälsa, vård och välfärd, se
http://www.mdh.se/hvv/akademin
För frågor, var vänlig kontakta:
Matilda Fredriksson
E-post: Matilda.Fredriksson@mdh.se
Tel: 021-151707
Följ länken nedan för information om hur du hittar till och på Mälardalens högskola:
http://www.mdh.se/hogskolan/kontakt/hitta-pa-hogskolan-1.1256

24 september 2014
09.30

Registrering och morgonfika i akademins gemensamma lunchrum
Ingång Huvudentrén, hiss/trappa till Plan 3
Följ därefter skyltningen!

10.15-10.35

Välkomna!
Professor Jonas Stier, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola och
Christine Gustafsson, Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa & Välfärd

10.35-11.05

Bemötande och kulturell flexibilitet. Interkulturell kommunikation bortom
essentialism
Johan Vaide, universitetsadjunkt i sociologi, Mälardalens högskola

11.15-12.00

Cross-cultural differences in self-serving bias: The role of self-presentation in Sweden
and the United States.
Eric Hansen, universitetslektor i psykologi, Mälardalens högskola

12.00-13.15

Lunch

13.15-14.00

Interkulturell kommunikation - Jämförande studier i svensk och afrikansk vårdmiljö
Maja Söderbäck, docent i vårdvetenskap, Mälardalens högskola

14.10-14.40

Interkulturella perspektiv på livskvalitet
Jens Allwood, professor i lingvistik, Göteborgs universitet

14.40-15.00

Eftermiddagsfika

15.00-15.30

”På- eller avklädd” – vad gör det för skillnad i mötet med patienten? Om studenters
upplevelser av att möta patienter med slöja, burka, turban eller kalott
Lotta Brangefält, universitetsadjunkt i sjukgymnastik, Mälardalens högskola

15.30-16.30

Hälsa och välfärd. Interkulturella perspektiv och globala sammanhang
Ett rundabord samtal om ”Hur kan forskning och utbildning i interkulturell
kommunikation bidra till förståelsen av vård- och omsorgsyrkenas mångkulturella
sammanhang?”

16.30-17.00

Årsmöte SNICC

17.00-

Mingel med tilltugg

Förslag till hotell i Västerås*
Elite Stadshotellet
http://www.elite.se/sv/hotell/vasteras/stadshotellet
First Hotel Plaza
http://www.firsthotels.se/Vara-Hotell/Hotell-i-Sverige/Vasteras/First-Hotel-Plaza/
*Bokning görs enskilt av varje deltagare

