
 

 

Sundhedsantropologi i virkeligheden 

Få ”hands on” på anvendt antropologi og vær med 
til at lægge sporene for MSA´s organisatoriske fremtid 

 

Moesgaard Museum 
12.november 2021 kl.10.00 - 17.00 

 Program  

 

10.00 - 10.30 Check-in, netværk, kaffe og lidt brød 
 

10.30 - 12.30            Hvordan styrker vi sundhedsantropologien i Danmark? 

Skal vi have en sundhedsantropologisk forening? 

Arbejdsgruppen præsenterer et oplæg til en forening. Formålet er at styrke 

sundhedsantropologiens rolle og have et forum for faglig udvikling. Vi 

diskuterer oplægget og beslutter, hvordan vi vil gå videre med 

arbejdet. Centrale spørgsmål er blandt andet:  

- Hvad skal en organisation kunne? 

- Hvem skal den omfatte? 

- Hvilke andre organisatoriske muligheder har vi? 

12.30 – 13.15 Frokost 
 

13.15 – 13.45 Sundhedsantropologi i min virkelighed 

Oplæg ved Rasmus Baagland, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen og 

nyudklækket MSA fra Københavns Universitet. Rasmus Baagland vil dele sine 

tanker og erfaringer i forhold til, hvad sundhedsantropologi kan bidrage med 

i forbindelse med Sundhedsstyrelsens arbejde. 

13.45 – 14.15 Når antropologer arbejder 

Oplæg ved lektor Hanne Mogensen fra Københavns Universitet. 

Hanne Mogensen har studeret hvad antropologer laver på arbejdsmarkedet – 

herunder også sundhedssektoren. Et arbejde der har manifesteret sig i en 

bog med titlen: ”Antropologien på arbejde. En grundbog om antropologisk 

kunnen” fra forlaget Samfundslitteratur. 
 

14.15 – 14.30 Pause 
 

14.30 – 16.30 Workshop: Sæt din antropologi i sving og få ord på din faglighed 

Workshoppen er faciliteret af Hanne Mogensen og Marie Louise Tørring. Med 

de to oplæg fra Rasmus Baagland og Hanne Mogensen som bagtæppe 

arbejder grupperne med at løse problemstillinger direkte hentet ud af 

hverdagen på arbejdspladser i sundhedsvæsenet. Med workshoppen får 

deltagerne fat i deres antropologiske værktøjskasse. De bliver bevidste om, 

hvordan de bruger den antropologiske tilgang og metode i en tværfaglig 

sammenhæng, når de løser konkrete problemer. Med inspiration fra de 

øvrige deltagere og facilitatorerne får de desuden inspiration til andre måder 

at bruge antropologien på i det tværfaglige samarbejde. 
 

16.30 – 17.00 Opsamling og afrunding 
 

18.00                    Fælles middag på Restaurant Sct. Oluf i Aarhus Midtby 

                                     Nb: Særskilt tilmelding og betaling: 200 kr. 
 

           Tilmelding:  https://events.au.dk/msa2020i2021/signup      Kontaktperson: Mette Breinholt Tel: 51 915161 
                 Mb@hermes-inter.dk              

 

https://events.au.dk/msa2020i2021/signup

