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Post-pandemi 
under lupen  
– psykisk helse og 
minoritetsungdom!

NASJONALKONFERANSE 2022
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Radisson Blu Hotel – Sjøgata 7, 9259 Tromsø
og digitalt på Zoom 



Registrering 

Musikk ved Busi Ncube 

Velkommen ved Fakhra Salimi, leder ved MiRA-Senteret

Åpning ved Marlene Berntsen Bråthen (SP), varaordfører i Tromsø

Psykisk helse blant innvandrere under pandemien. Tillitt, nettverk,  
sosiale og kulturelle normer, diskriminering, arbeid og kontakt med 
helse- og omsorgstjenesten ved Esperanza Diaz,  
leder av Pandemisenteret i Bergen og professor ved Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin ved Universitet i Bergen

Unge samers psykiske helse. En kvalitativ og kvantitativ studie av unge 
samers psykososiale helse ved Ketil Lenert Hansen,  
professor ved regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Utdanning og minoritetsungdom under pandemien. Hvordan kan vi 
styrke inkluderingen av ungdom som faller ut fra skolesystemet? 
ved Nilofar Nori, kommunestyrerepresentant (SV) i Hadsel kommune 
og antirasistisk leder for Sosialistisk Ungdom

Kort pause

Økt kunnskap om samekvinners helse – erfaringer av ulike tiltak 
og prosjekter ved Gudrun Eliissá E. Lindi,  
leder for Sámi NissonForum (Samisk Kvinneforum)

Rundebordsamtaler

Lunsj

Kulturinnslag ved Busi Ncube

Post-pandemic and Ethical framework and policy guidelines for  
addressing inequalities ved Mehrunisha Suleman,  
Director of Medical Ethics and Law Education (UK) 

Sosial ulikhet i krisetider – erfaringer fra MiRA senterets arbeid under 
pandemien ved Khansa Ali, nestleder MiRA-Senteret

Erfaringer fra helsepersonell og innblikk i måten pandemien har påvirket 
spesielt minoritetsungdoms psykiske helse i Nord ved Fartun Hussein, 
fysioterapeut og tidligere styreleder for Somaliskforening i Tromsø (SiT)

Farlig kjærlighet. Politiets erfaring med kjærestevold blant unge  
personer ved Lilja Skljarova Hansen, politioverbetjent og familievolds-
koordinator i Finnmark politidistrikt

Diskusjon og spørsmål
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Marlene Berntsen Bråthen er varaordfører i Tromsø og 
fylkestingsrepresentant i Troms og Finnmark.

Fakhra Salimi er initiativtaker og leder av MiRA-Senteret. Hun 
er utdannet innen sosiologi, sosialantropologi og medier og 
kommunikasjon og er engasjert i spørsmål om kjønnslikestilling 
og anti-rasisme.

Busi Ncube er en profilert sanger og musiker fra Zimbabwe. 
Hennes musikalske uttrykk inspireres av ulike sjangre, som 
blant annet tradisjonell musikk fra Zimbabwe, jazz, funk og 
rock. Ncube vil gjøre årets nasjonale konferanse komplett med 
uttrykksfulle musikalske rytmer.

Esperanza Diaz er utdannet lege i Spania med spesialisering 
i allmennmedisin. Diaz er i dag både leder av Pandemisenteret 
i Bergen, professor ved institutt for global helse og 
samfunnsmedisin v/Universitet i Bergen og seniorforsker ved 
Folkehelseinstituttet. 

Ketil Lenert Hansen har utdanningsbakgrunn både fra 
pedagogikk, samt en doktorgrad innen helsevitenskap fra 
Universitet i Tromsø. Hansen er i dag professor i helsevitenskap 
ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (Nord) ved 
Universitet i Tromsø- Norges arktiske universitet. 

Nilofar Nori var den yngste kommunerepresentanten 
i Vesterålskommunen, Hadsel og Norges yngste liste ved forrige 
kommune- og fylkestingsvalg i 2019. Nori er også antirasistisk 
leder for Sosialistisk ungdom. 

Gudrun Eliissá E. Lindi har utdanning innen samfunnsvitenskap, 
kunst- og kulturformidling og samisk språk. Hun har drevet eget 
firma i 30 år innen samisk-norsk tolke- og oversettertjenester og 
er i dag daglig leder på Kárenaš Samisk språk- og kultursenter 
i  Karasjok. 

Foredragsholdere



Mehrunisha Suleman har doktorgrad i Population health fra 
Universitet i Oxford i tillegg til utdanningsbakgrunn innenfor 
biomedisinsk vitenskap og global helsevitenskap. Suleman er i dag 
Director of Medical Ethics and Law Education I England. 

Khansa Ali har en bachelorgrad i sosialt arbeid fra Høgskolen i Oslo 
(nå Oslo MET). Hun har mange års erfaring med ungdomsarbeid 
og minoritetskvinners rettigheter i Norge. Ali har ekspertise 
på forebygging av vold i nære relasjoner og oppvekstsvilkår for 
minoritetsbarn. Hun er i dag nestleder ved MiRA-Senteret. 

Fartun Hussein er utdannet fysioterapeut og tidligere styreleder 
for Somaliskforening i Tromsø (SiT). Hun jobber i dag ved sykehuset 
i Tromsø og er engasjert i et team ved Universitetssykehuset i Nord-
Norge som skal utvikle kurs for å sikre bedre flerkulturell helse 
i landsdelen. 

Lilja Skljarova Hansen er politioverbetjent og familievolds-
koordinator i Finnmark politidistrikt. Hansen er utdannet som lærer 
i russisk språk og litteratur fra det statlige pedagogiske instituttet 
i Murmansk og fullførte senere politihøgskolen og utdanning som 
instruktør i KREATIV i Norge. 

@MiraSenteret

@MiRAressurssenter

mira_ressurssenter

MiRA-SENTERET
Besøksadresse: Storgata 53A (3. etasje)
Postadresse: PB 1749 Vika, NO-0121 Oslo
Telefon: 22 11 69 20
Epost: post@mirasenteret.no

MiRA-SENTERET – ET STED FOR DEG!
MiRA-Senteret er et sted av og for kvinner 
og unge jenter med minoritetsbakgrunn. 
I fellesskap fremmer og synliggjør vi de 
ressurser og potensialer minoritetskvinner 
og unge jenter har. Vi har i 30 år arbeidet 
med spørsmål knyttet til likestilling og 
juridiske rettigheter for kvinner og unge 
jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. 
Gjennom juridisk bistand, krisehjelp, 
informasjons- og bevisstgjøringstiltak, 
nettverksarbeid, politiske utspill, samt 
kulturelle og sosiale aktiviteter søker vi å 
bedre minoritetskvinners levekår i Norge.

www.mirasenteret.no
www.miraconsult.no


