
Hösten 2018 

Kalendarium



2

Transkulturellt Centrum är ett kunskapscenter inom Stockholms  

läns landsting. Här finns kompetenser inom transkulturell psykiatri, 

vård och tandvård för asyl sökande, skyddsbehövande, flyktingar och 

nyanlända. Centret erbjuder också hälsokommunikation till nyanlända 

och andra personer med migrationsbakgrund. 

Vi vänder oss till alla som arbetar inom Stockholms läns landsting 

eller upphandlade vårdverksamheter. 

Vår verksamhet rymmer också hälsokommunikatörer som inom 

sitt folkhälsouppdrag utbildar nyanlända och andra personer med 

migrations bakgrund om hälsa och levnadsvanor på deras eget språk. 

Vi finns på 

Solnavägen 4 

113 65 Stockholm
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Anmäl dig och läs mer  
på transkulturelltcentrum.se

Vi uppdaterar vårt kalendarium  
efterhand så senaste information  
hittar du alltid där. 

Har du frågor mejla oss på tc@sll.se  
eller ring 08–123 486 80.
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Har du koll på tillgång till vård för asylsökande eller  
papperslösa och ekonomin kring dessa patienter?

Det här är en utbildning för dig som arbetar i reception, med tid
bokning eller fakturahantering i en verksamhet (även tandvård) 
med avtal med SLL. 

Du får kunskap om migrations- och asylprocessen, lagar, kassa rutiner 

och om hur ersättningar och fakturering fungerar. Aktuella patient-

grupper är asylsökande och papperslösa, EU-migranter, tredjelands-

medborgare, oförsäkrade, vuxna och barn. 

      Utbildningen omfattar en heldag, där vi under eftermiddagen job-

bar praktiskt utifrån respektive vårdområde. Medverkar gör personal 

från Transkulturellt Centrum och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Utbildningar

Tid: Tisdag 18 september  
kl 09.00–15.00
Plats: Transkulturellt Centrum, 
föreläsningssal Idun
Sista anmälningsdag: 
11 september 
Kostnadsfritt 
Kontakt: 
ann.johansson-olsson@sll.se, 
08-123 486 76 eller 
joakim.lindqvist@sll.se, 
08-123 486 83 
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Boendesituationens betydelse för hälsan 

Kackerlackor eller silverfiskar – hur vanliga är de i våra bostäder? 

Och hur påverkas hälsan av dåliga bostäder, hem löshet, trång

boddhet och höga hyror? 

Individens levnadsvanor har en direkt påverkan på hälsan, som i sin 

tur påverkas av inlärda beteenden och sociala sammanhang. För den 

som är asylsökande eller nyanländ är livsvillkoren osäkra och för 

många innebär det också hemlöshet. 

Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin, berättar om 

Kommissionen för jämlik hälsas utredning ”Nästa steg på väg mot  

en mer jämlik hälsa”. Barnhälsovården talar om barnens ojämlika 

förutsättningar för en god hälsa. Vi får även veta mer om vilka de 

fysiska, psykiska och munhälso relaterade konsekvenserna kan bli. 

Dessutom redovisar Stadsmissionen vilka följder de ser av den utsatta 

boende situationen.  

 

Målgrupp: Du som möter asylsökande, nyanlända eller papperslösa 

personer i ditt arbete.
 
 
Mänskliga rättigheter i praktiken – kvällsseminarium

Vem ansvarar för att de mänskliga rättigheterna inte kränks inom 

socialtjänst, skola, övrig utbildning, hälsooch sjukvård och tand

vård? Vilket ansvar har jag i min egen yrkesutövning? 

Seminariet lyfter vad mänskliga rättigheter är och vad de innebär.  

Vi arbetar praktiskt utifrån olika fall och avslutar med en diskussion. 

 

Målgrupp: Du som är intresserad av mänskliga rättigheter.

Tid: Torsdag 18 oktober  
kl 16.30–20.00 
Plats: Transkulturellt Centrum, 
föreläsningssal Idun
Sista anmälningsdag:  
4 oktober
Kostnad: 200 kr för  
verksamheter med SLL-avtal,  
övriga 300 kr exkl moms
Kontakt: carin.klefbom@sll.se, 
08-123 486 86

Tid: Tisdag 2 oktober  
kl 08.30–16.30 
Plats: S:t Görans sjukhus,  
Vårdvägen 3, Alströmsalen
Sista anmälningsdag:  
17 september 
Kostnad: 500 kr för  
verksamheter med SLL-avtal,  
övriga 600 kr exkl moms 
Kontakt:  
lena.bolander@sll.se,  
08-123 486 87 eller  
carin.klefbom@sll.se,  
08-123 486 86  
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Utbildning i transkulturell psykiatri – migration,  
psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp 

En utbildning för dig som arbetar i psykiatri, primärvård, kommun 

eller Arbetsförmedlingen och möter nyanlända flyktingar. 

Utbildningen omfattar:

• Migration, asylprocess och påverkan på den psykiska hälsan.  

• Identifiera psykisk ohälsa i ett transkulturellt perspektiv.  

• Trauma – psykologiska och sociala konsekvenser, bemötande,  

orientering om behandling. 

• Barn, unga och familjer i migration, med särskilt fokus på  

ensamkommande barn och unga. 

Kursen består av sju dagar på heltid och ges på svenska. Den innehåller 

litteraturstudier, föreläsningar, workshops och grupp arbeten samt  

avslutas med gruppexamination. Avslutad kurs ger 7,5 högskolepoäng. 

Delmål för ST-läkare: se kursinformationen på  

www.transkulturelltcentrum.se 

Anmälan och mer information:   
www.ki.se/uppdragsutbildning, sök på ”transkulturell psykiatri”.

Tid: Måndag–fredag 22–26 oktober 
och torsdag–fredag 15–16 november 
Plats: Meddelas till kursdeltagarna
Sista anmälningsdag: 1 oktober 
Antal platser: 24  
Kostnad: 4 800 kr 
För information om  
kursinnehåll:  
maria.sundvall@sll.se, 08-123 486 90 
För administrativ information: 
Nadja Saltell, projektkoordinator, KI, 
nadja.saltell@ki.se, 08-524 862 78
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Tid: Tisdag 20 november  
kl 08.30–16.30 
Plats: Transkulturellt Centrum, 
föreläsningssal Tor
Sista anmälningsdag:  
6 november
Kostnad: 900 kr för verksamheter 
med SLL-avtal, övriga 1 200 kr exkl 
moms. För dig som deltar i Stock-
holmspsykiatrins kompetensutveck-
lingsprogram Flykt, exil och trauma 
är utbildningen kostnadsfri.
Kontakt: maria.sundvall@sll.se, 
08-123 486 90 

Kulturkänslig psykiatrisk diagnostik (KFI) i DSM-5 

Kulturformuleringsintervjun (KFI) kan hjälpa dig öka förståelsen för 

din patients problematik. 

På den här utbildningen lär du dig använda KFI för att synliggöra hur 

kulturella faktorer påverkar bedömning och behandlingsplanering. 

Kursen är uppdelad på två halvdagar. 

Dag 1: Introduktion av KFI och vad den kan bidra med.  

Dag 2: Vi diskuterar våra egna erfarenheter av KFI. Föreläser gör 

Sofie Bäärnhielm, Transkulturellt Centrum.

Målgrupp: Samtliga yrkesgrupper inom psykiatri och primärvård.  

Är du ST-läkare finner du vilka delmål utbildningen uppfyller på 

www.transkulturelltcentrum.se.  

När livets trygghet raserats – effektivt psykosocialt  
stöd till flyktingar 

Personer som flytt från krig och katastrofer behöver ofta stöd med 

såväl sociala villkor som psykologiska reaktioner.

Du som möter flyktingar – antingen på en psykiatrisk specialist-

mottagning, i ett boende eller på vårdcentralen – kan stödja dem att 

stärka de egna resurserna att hantera svårigheter. 

Utbildningen presenterar exempel på en rad psykosociala in satser 

för flyktingar, alltifrån flyktingläger i Syrien till asylboenden i  

Skaraborg. Andra exempel är nätverksarbete med familjer i barn-  

och ungdomspsykiatrin och stöd för patienter att stanna kvar i terapi. 

Medverkar gör bland andra Najwa Kallass, Röda Korset, före-

trädare från Läkare utan gränser, Emma Envall Ryman, Röda Korsets 

Tid: Onsdag 7 november  
kl 13.00–16.30 och onsdag  
28 november kl 13.00–16.30 
Plats:  
Dag 1: Solnavägen 1 E,  
föreläsningssal Lomme. 
Dag 2: Transkulturellt centrum,  
föreläsningssal Tor 
Sista anmälningsdag:  
5 november
Kostnad: 500 kr för verksamheter  
med SLL-avtal, övriga 750 kr exkl  
moms. För dig som deltar i  
Stockholmspsykiatrins kompetens-
utvecklingsprogram Flykt, exil och 
trauma är utbildningen kostnadsfri. 
Kontakt: mona.chamoun@sll.se,  
08-123 486 81 
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Tid: Fredag 7 december  
kl 08.30–16.30 
Plats: Transkulturellt Centrum, 
föreläsningssal Tor
Kostnad: 500 kr exkl moms
Kontakt: sofie.baarnhielm@sll.se, 
08-123 486 79

Center för torterade flyktingar och Peter Widner, Haninge kommun, 

projektet Baba vid Stockholms Stadsmission. 

Målgrupp: Personal i psykiatri, primärvård, elevhälsa, barnhälso-

vård, kommuner, Arbetsförmedlingen med flera.

Erfarenheter av kulturformuleringen (KFI) i DSM-5

En workshop där vi utgår från kulturformuleringsintervjun i DSM5 

(KFI). Vi utbyter erfarenheter genom diskussion och del tagarnas 

presentationer.  

Edvard Hauff, psykiater och professor emeritus vid Oslo universitet, 

Institutet för klinisk medicin, inleder dagen. Han talar under rubrik 

”Dialogue and narrative in the assessment of traumatized patients 

with a refugee background. Benefits and limitations of the Cultural 

Formulation Interview”. Hauff har mycket lång erfarenhet av behand-

ling och forskning kring flyktingar, trauma och psykisk ohälsa, både 

nationellt och internationellt.  

Målgrupp: Kliniker, forskare och utbildare. 

Språk: Engelska, svenska, norska.  

 

Bidra gärna med en egen  
presentation – meddela 
oss då i förväg i god tid.
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SEPTEMBER

10
Psykisk ohälsa, migration 
och trauma  
– webbutbildning

18
Tillgång till vård för asyl-
sökande eller papperslösa 
och ekonomin kring dessa 
patienter

20
Flykt, exil och trauma  
– introduktionsutbildning

26
Torterade patienter  
– basutbildning

OKTOBER

2
Boendesituationens  
betydelse för hälsan 

 

2
Psykiatrin och  
papperslösa

8
Torterade patienter  
– tre dagars fördjupning

16
Nätverk för kuratorer  
och socionomer

18
Mänskliga rättigheter  
i praktiken

22
Flykt, exil och trauma  
– introduktionsutbildning

22
Utbildning i transkulturell 
psykiatri

24
Metodnyheter: Bättre 
behandling av PTSD hos 
flyktingar

24
Barnhälsovårdsnätverk

29
Munhälsa, livsstil  
och migration  
– webbutbildning

29
Psykisk ohälsa,  
migration och trauma  
– webbutbildning

Översikt utbildningar och nätverk
Nätverk För alla För primärvården För psykiatrin
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NOVEMBER

6
För allmänläkare som  
möter flyktingar

7
Kulturkänslig psykiatrisk 
diagnostik

8
Asylnätverk

13
Arbetsterapeutnätverk

14
Flykt, exil och trauma  
– introduktionsutbildning

20
Effektivt psykosocialt stöd 
till flyktingar

21
Psykolognätverk 

23
Patienter med flykt- 
bakgrund och trauma
– basutbildning

DECEMBER

4
STB-nätverk

6
Internationella modeller  
för behandling  
av flyktingpatienter

7
Erfarenheter av kultur- 
formuleringen – workshop
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Kursstart omgång 1:  
Måndag 10 september 
Kursstart omgång 2:  
Måndag 29 oktober 
Sista anmälningsdag:  
Datum för kursstart  
Kostnad: 700 kr för verksamheter 
med SLL-avtal, övriga 1 400 kr  
exkl moms
Kontakt:  
frida.johansson-metso@sll.se,  
076-119 40 90 

Psykisk ohälsa, migration och trauma 

En utbildning som ger dig baskunskaper om hur flykt- och  

migrantbakgrund ökar risken för psykisk ohälsa.  

Utbildningen består av fem moduler: 

• Migration

• Asyl och etablering

• Barn och familj

• Psykisk ohälsa

• Återhämtning

 

Varje modul avslutas med en inlämningsuppgift som din lärare ger 

dig feedback på. Utbildningen pågår i sex veckor och tar cirka 25  

timmar att genomföra. Efter avslutad och godkänd utbildning får  

du ett kursintyg.

Webbutbildningar

 
Kursen finns även som studiecirkel
Studiecirkeln baseras på samma moduler som webbutbildningen. Du och din 
studie  grupp går igenom materialet och fördjupar er i olika diskussionsfrågor. 
Varje modul tar cirka två timmar. Kursen kan fördelas på till exempel sex till - 
fällen eller två heldagar.

Kostnad: 1 600 kr för verksamhet med SLL-avtal,  
övriga 2 200 kr exkl moms
Kontakt: carin.klefbom@sll.se, 08-123 486 86
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Kursstart: Måndag 29 oktober
Kostnad: 700 kr för verksamheter 
med SLL-avtal, övriga 1 400 kr  
exkl moms
Kontakt: carin.klefbom@sll.se  
08-123 486 86 

Munhälsa, livsstil och migration 

Påverkar migration och kultur vad vi väljer att äta och dricka?  

Finns det en gemensam syn på vad som är baslivsmedel? Är  

vatten den bästa drycken? Det här är en utbildning för dig som  

är intresserad av hälsofrågor där mun och tänder ingår.

Utbildningen består av sex moduler:

• Migration

• Asyl och etablering

• Barn och familj

• Tandvård och munhälsa

• Kost och livsstil

• Samverkan

Utbildningen pågår under sex veckor och tar cirka 20 timmar att  

genomföra. Varje modul avslutas med en mindre inlämningsuppgift 

som din lärare ger dig feedback på. Efter avslutad och godkänd  

utbildning får du ett kursintyg. 

Migration och familj 

Den här utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i 

kontakt med barnfamiljer som har migrerat.  

Utbildningen består av fyra moduler:

• Migrationens påverkan på familjen

• Barn som anhöriga

• Psykisk hälsa hos barn 

• Vad kan jag göra som personal?

När utbildningen är klar gör du ett test och fyller i en utvärdering och 

får sedan ett kursbevis. Vi har tagit fram utbildningen i sam arbete med 

Socialstyrelsen och den nås kostnadsfritt på www.kunskapsguiden.se 

under ingång Webbutbildningar.
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Kontakt för samtliga  
utbildningar:  
frida.johansson-metso@sll.se,  
076-119 40 90
Kostnad: Kostnadsfri för  
psykiatripersonal inom  
Stockholms läns landsting 

Det här är ett kompetensutvecklingsprogram för dig inom Stockholms-

psykiatrin – både barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri, 

landstingsdrivna såväl som privat upphandlade verksamheter. 

Programmet innehåller allt ifrån breda introduktionsutbildningar till 

spetsutbildningar för specifika målgrupper.  

Vi tar gärna emot önskemål om fler utbildningar – som vi också kan 

genomföra på din arbetsplats.

Introduktionsutbildningar
Utbildningen fokuserar på hur psykisk ohälsa påverkas av flykt, exil 

och trauma och hjälper dig att identifiera patienter med posttraumatisk 

stress. Vi går igenom olika stressorer i asyl- och etableringsprocessen, 

vårdrättigheter beroende på legal status, transkulturella aspekter på 

symtomuttryck och arbetet med tolk. Dessutom tar vi upp sårbarhet  

i form av otrygghet på grund av tillfälliga uppehållstillstånd eller  

nekad familjeåterförening. Psykiatrins arbete med familjer och ensam- 

kommande unga uppmärksammas också. 

Introduktionsutbildningen genomförs vid flera tillfällen under  

hösten. Vi erbjuder också en halvdagsvariant av utbildningen på  

din arbetsplats.  

För dig som arbetar i psykiatrin – Flykt, exil och trauma

Tid: Torsdag 20 september  
kl 08.30–16.30
Plats: Transkulturellt Centrum, 
föreläsningssal Tor 
Sista anmälningsdag:  
12 september

Tid: Måndag 22 oktober  
kl 08.30–16.30
Plats: Centrum för psykiatri-
forskning, Norra Stationsgatan 69, 
vån 6, föreläsningssal 36
Sista anmälningsdag:  
12 oktober

Tid: Onsdag 14 november  
kl. 08.30–16.30
Plats: Transkulturellt Centrum, 
föreläsningssal Tor
Sista anmälningsdag:  
6 november
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Tid: Tisdag 18 september  
kl 09.00–15.00

Spetsutbildningar
Har du koll på tillgång till vård för asylsökande eller  
papperslösa och ekonomin kring dessa patienter?

Medarbetare från Stockholmspsykiatrin deltar kostnadsfritt som en 

del av kompetensutvecklingsprogrammet. Läs mer på sid 5.

Psykiatrin och papperslösa 

Allt fler asylsökande stannar i Sverige efter avslag. När det gäller 

vård av papperslösa tolkas lagstiftningen olika av olika vårdgivare 

och det kan vara svårt för psykiatrin att definiera vilken vård som 

inte kan anstå. 

Behandlingsarbete med papperslösa, där patientens hälsa påverkas  

av en utsatt situation och där vanligt samhällsstöd ofta saknas, kan 

vara påfrestande även för vårdpersonalen. Utbildningen lyfter exempel 

från psykiatrin och ger förslag på hur du kan agera i oklara situationer.

Tid: Tisdag 2 oktober  
kl 13.00–16.30
Plats: Transkulturellt Centrum, 
föreläsningssal Tor
Sista anmälningsdag:  
21 september
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Tid: Onsdag 24 oktober  
kl 08.30–16.45
Plats: Scandic Anglais,  
Humlegårdsgatan 23, Stockholm
Sista anmälningsdag:  
15 oktober

Metodnyheter: Bättre behandling av PTSD hos flyktingar

Med fokus på flyktingpatienten presenterar vi det senaste inom  

behandlingsforskningen. 

Psykolog Håkon Stenmark berättar om Narrative Exposure Therapy, en 

terapi utvecklad för behandling av PTSD i flyktingläger och instabila 

livssituationer. Emily Holmes, psykolog och professor på KI, beskriver 

de nya rekommendationerna för exponeringsbehandling och andra 

framsteg som forskningen gjort kring traumabehandling.  

Kulturkänslig psykiatrisk diagnostik – KFI i DSM-5 

Medarbetare från Stockholmspsykiatrin deltar kostnadsfritt som en 

del av kompetensutvecklingsprogrammet. Läs mer på sid 8.

När livets trygghet raserats – effektivt psykosocialt  
stöd till flyktingar

Medarbetare från Stockholmspsykiatrin deltar kostnadsfritt som en 

del av kompetensutvecklingsprogrammet. Läs mer på sid 8.

Internationella modeller för behandling av flyktingpatienter

Språksvårigheter, tidigare vårderfarenheter, stigma, tillitssvårigheter 

och en osäker livssituation gör psykiatrisk behandling mindre till-

gänglig för flyktingpatienter. Fyra internationella experter presenterar 

sina metoder för att göra vården tillgänglig och effektiv.

• Meryam Schouler-Ocak, professor vid den tyska psykiatriska  

universitetskliniken Charitésjukhuset, Berlin 

• Geert Smid, psykiatriker, med. dr, från nederländska Centrum ’45

• Marie Høgh Thøgersen, psykolog, fil. dr, från danska Dignity

• Aina Vaage, psykiatriker, från norska Transkulturellt Centrum 

Tid: Onsdag 7 november 
kl 13.00–16.30 och  
onsdag 28 november 
kl 13.00–16.30

Tid: Tisdag 20 november  
kl 08.30-16.30 

Tid: Torsdag 6 december  
kl 09.00–16.00
Plats: Solnavägen 1 E, Stockholm, 
föreläsningssal Ljung
Sista anmälningsdag:  
26 november
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För dig som arbetar i primärvården

I höst satsar Transkulturellt Centrum på kompetensutveckling till 

primärvården kring patienter med flyktingbakgrund.

Basutbildning om patienter med flyktbakgrund och trauma

Vi går igenom olika stressorer i asyl- och etableringsprocessen, hur de 

påverkar hälsan och hur du kan identifiera PTSD. 

Du får också lära dig mer om hur sociala och kulturella faktorer 

kan påverka patienters symptomuttryck. Flyktens påverkan på barns 

hälsa lyfts speciellt utifrån primärvårdens perspektiv.

Kontakt för samtliga  
utbildningar:  
frida.johansson-metso@sll.se,  
076-119 40 90 eller
karima.assel@sll.se, 070-162 89 57
Kostnad: Kostnadsfri för vård-
personal inom Stockholms läns 
landsting

Tid: Fredag 23 november  
kl 08.30–16.30
Plats: Centrum för psykiatri-
forskning, Norra Stationsgatan 69, 
vån 6, föreläsningssal 90
Sista anmälningsdag:  
19 oktober
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Trauma, flykt och migration – för allmänläkare  
som möter flyktingar

En fyradagarskurs som belyser följande områden:

• Jämlik hälsa ur ett migrationsperspektiv

• Psykisk ohälsa med fokus på trauma – hur den identifieras och  

handläggs i primärvården 

• Suicidriskbedömning och suicid

• Patientmötet – kommunikation och tolkning 

• Hur den kulturella kontexten påverkar patientmötet

• Basutbildning i kulturformuleringsintervjun – ett kliniskt verktyg 

för psykiatrisk diagnostik och ett möjligt stöd i en transkulturell 

konsultation

• Juridik kring asylprocessen och intyg, med tillfälle till diskussion 

med en asyljurist

Som hemuppgift mellan de båda kurstillfällena kommer du få göra  

en kulturformuleringsintervju.

Tid: Tisdag 6 november  
– onsdag 7 november och  
tisdag 27 november  
– onsdag 28 november 
Plats: Elite Palace Hotel,  
S:t Eriksgatan 115, Stockholm 
Sista anmälningsdag:  
16 oktober. Begränsat antal platser.
Kostnad: Kostnadsfri för vård-
personal inom Stockholms läns 
landsting
Kontakt: joakim.lindqvist@sll.se, 
08-123 486 83



Satsning på utbildning  
kring tortyrskador

Torterade patienter – basutbildning 

Var tredje asylsökande har varit utsatt för tortyr. De överlevande är 

brottsoffer med starka vårdrättigheter, till exempel rätten att få sina 

skador dokumenterade. 

Utbildningen ger dig kunskap i de vanligaste tortyrmetodernas efter-

följande psykologiska och kroppsliga skador för säkrare identifiering, 

diagnos och behandling. Röda Korsets behandlingscenter för krigs-

skadade och torterade i Malmö håller i föreläsningen. Dessutom  

medverkar smärtläkaren Gunilla Brodda Jansen för att tala om  

PTSD, kronisk smärta och rehabilitering. Du som arbetar inom  

psykiatrin och andra vårdområden som möter torterade personer  

är också välkommen.

Torterade patienter – tre dagars fördjupning  
av internationell standard

Läkare, psykolog och jurist från International Rehabilitation Council 

for Torture Victims Forensic Expert Group håller i fördjupningen om 

tortyrens psykologiska och kroppsliga konsekvenser, med fokus på 

skador vi ser hos patienter i Sverige. Du som deltar kommer att tränas 

i tortyrskadedokumentation av internationell standard. 

Det finns endast 25 utbildningsplatser och psykologer och läkare  

har företräde. Vi kommer fördela antalet platser för att få en så god 

spridning över länet som möjligt. Efter avslutad utbildning får du  

ett certifikat. Du som arbetar inom psykiatrin och andra vårdområden 

som möter torterade personer är också välkommen.

Tid: Onsdag 26 september  
kl. 08.30–16.45
Plats: Centrum för psykiatri - 
f orskning, Norra Stationsgatan 69, 
vån 6, föreläsningssal 90
Sista anmälningsdag:  
17 september. Begränsat antal 
platser
Kostnad: Kostnadsfri för vård-
personal inom Stockholms läns 
landsting

Tid: Måndag 8 oktober–onsdag  
10 oktober kl 08.30–16.45 
Plats: Solnavägen 1 E, Stockholm, 
föreläsningssal Ljung
Sista ansökningsdag:  
10 september. Mycket begränsat 
antal platser
Kostnad: Kostnadsfri för vård-
personal inom Stockholms läns 
landsting 
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Kostnad: 
1. Kostnadsfritt 
2. 1 500 kr/tillfälle
3. 1 500 kr/halvdag eller  

3 000 kr/heldag
Kontakt: 
ann.johansson-olsson@sll.se,  
08-123 486 76 eller  
carin.klefbom@sll.se (tandvård),  
08-123 486 86

Du kan få kompetenshöjning inom migration och hälsa på ditt eget 

jobb. Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet och era behov. 

Planeringen gör vi tillsammans.

Vi vänder oss till hela personalgrupper och team. Utbildningen 

ger stort utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte mellan dig, dina 

kollegor och oss utbildare. 

Utbildningen kan vara:

1. max tre timmar vid ett tillfälle

2. återkommande, med möjlighet till reflektion mellan tillfällena 

3. ett längre tillfälle, till exempel vid en planeringsdag  

Tid och plats bestämmer vi tillsammans! 

Målgrupp: All verksamhet inom hälso- och sjukvård och tandvård 

med SLL-avtal.

Utbildning på din arbetsplats
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Nätverksmöten

Tid: Tisdag 16 oktober  
kl 13.30–16.00 
Sista anmälningsdag: 9 oktober
Kontakt: carin.klefbom@sll.se,  
08-123 486 86 

Våra nätverk vänder sig till yrkesverksamma och studenter.  

Om inget annat anges träffas vi på Transkulturellt Centrum,  

Solnavägen 4, Stockholm.

Nätverk för kuratorer och socionomer 

Temat för höstens träff är ”Hinder för vård”. Psykolog Frida Johansson 

Metso, Transkulturellt Centrum, talar om hur du kan öka möjlig-

heterna för den traumatiserade patienten eller klienten att klara av  

att fullfölja en behandling eller kontakt. 

Barnhälsovårdsnätverket ”SIMON” 

Nätverket är till för dig som arbetar som sjuksköterska i mångkulturella 

och socioekonomiskt utsatta områden (SIMON). 

Program för höstens träff och övrig information hittar du på  

Vård givarguiden, www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/ 

bvc/utbildningar.

 
Asylnätverk 

Asylnätverket är en mötesplats för dig som möter asylsökande i sam-

band med vårdkontakt, hälsoundersökning, stödsamtal och tandvård 

eller för dig som handlägger frågor relaterade till asylsökandes hälsa. 

Tid: Onsdag 24 oktober, heldag
Plats: Norrlandsgatan 11, Stockholm
Kontakt: lena.bolander@sll.se,  
08-123 486 87 eller  
jeanette.bjornell@sll.se

Tid: Torsdag 8 november  
kl 13.30–16.00 
Sista anmälningsdag:  
1 november
Kontakt:  
ann.johansson-olsson@sll.se,  
08-123 486 76 
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Arbetsterapeutnätverk 

Temat för höstens nätverksträff är ”Samverkan för att gynna ny anländas 

hälsa ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv”.

Karin Johansson, arbetsterapeut på Arbetsförmedlingen, berättar 

om sina erfarenheter från myndighetens nationella arbete. Medverkar 

gör också Ann Johansson Olsson, sjuksköterska på Transkulturellt  

Centrum, med många års erfarenhet av samverkansfrågor.  

Psykolognätverk 

I det här nätverket samtalar vi kring det transkulturella perspektivet. 

Syftet är att förfina våra bedömnings- och behandlingsinstrument i 

mötet med patienter och klienter med en annan kulturell bakgrund  

och kontext.

STB-nätverk (skolhälsovård, tandvård och barnhälsovård) 

Det här nätverket vänder sig till dig som arbetar i skolhälsovård, tand-

vård eller på BVC. Temat för höstens träff är ovanliga diagnoser.

  

Tid: Tisdag 13 november  
kl 09.00–11.00
Sista anmälningsdag:  
6 november
Kontakt: carin.klefbom@sll.se,  
08-123 486 86

Tid: Onsdag 21 november  
kl 13.30–16.00
Sista anmälningsdag:  
19 november
Kontakt: mona.chamoun@sll.se, 
08-123 486 81

Tid: Tisdag 4 december  
kl 13.30–16.30
Sista anmälningsdag:  
27 november
Kontakt: carin.klefbom@sll.se,  
08-123 486 86 eller  
lena.bolander@sll.se,  
08-123 486 87 
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Rådgivning, konsultation och handledning

Vi hjälper dig som jobbar i vården när du har frågor kring patienter 

med annan kulturell bakgrund.

Dina frågor kan till exempel handla om:

• Hälsa och kultur

• Bemötande och förståelse

• Bedömning och behandling

• Patientens rätt till vård

• Munhälsa

Ingen fråga är för liten eller för stor – ring, mejla eller boka ett möte  

för att bolla dina frågor med oss. Om du vill kommer vi till din arbets-

plats. Vi har tystnadsplikt och vår hjälp är kostnadsfri.

Rådgivning

Vänd dig till oss för allmänna råd när det gäller till exempel migration, 

asyl, kulturmöten och tillgång till vård.

Konsultation

En konsultation ger dig kompletterande kunskaper och färdigheter 

i transkulturella frågor. Den kan ge dig en större förståelse för de 

problem som kan uppstå i vårdens kulturmöten, till exempel kommu-

nikations- eller bedömningssvårigheter i mötet med en patient. Vi 

ger konsultation individuellt och till enskilda eller multidisciplinära 

yrkesgrupper.

Handledning

Genom vår handledning får du fördjupad kunskap utifrån ett  

transkulturellt perspektiv i specifika patientärenden. Syftet med 

Kontakt: mona.chamoun@sll.se, 
08-123 486 81

Vi vänder oss till dig som  
arbetar i verksamheter med 
avtal med Stockholms läns 
landsting.
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Kontakt: sofie.baarnhielm@sll.se, 
08-123 486 79

handledningen är att skapa en helhetsbild av din patients besvär för 

att underlätta bedömning, diagnostik och, i synnerhet, behandling.  

Vi ger handledning individuellt och till enskilda eller multidisciplinära 

yrkesgrupper.

Vill ni på din arbetsplats utveckla era metoder i det kliniska arbetet 

utifrån transkulturella aspekter? Då kan vi stötta er. Vi diskuterar till-

sammans utifrån en konkret klinisk fråga och kartlägger användbara 

metoder och hur de kan utvärderas. Vi kan till exempel hjälpa er att 

implementera kultur formuleringen i DSM-5.

Metodutveckling
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Hälsokommunikation

Hälsokommunikationen ska bidra till hälsa och förebygga ohälsa  

bland nyanlända och andra med migrationsbakgrund. Då främjas 

också möjligheterna att integreras, utbilda sig och delta i arbetslivet.

Det gör vi genom att utbilda och vägleda inom:

• Hitta rätt inom svensk sjukvård och tandvård

• Migration och hälsa

• Levnadsvanor

• Sexuell hälsa och samlevnad

• Familjehälsa

Kontakt: hk@sll.se, 
08-123 486 74

Här har vi  
hälsokommunikation
Hösten 2018 har vi avtal med  
kommunerna Botkyrka, Huddinge,  
Sollentuna, Solna, Sundbyberg, 
Stockholms stad och Upplands  
Väsby. Vi träffar nyanlända och 
andra med migrationsbakgrund  
som bor i dessa kommuner.

Vi talar: lätt svenska, 
arabiska, persiska/dari, 
somaliska och tigrinja.
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Hälsokommunikationen består av 30 olika hälsoteman som, tillsam-

mans med deltagarnas egna erfarenheter och behov, styr riktningen 

för vårt arbete. Våra hälsokommunikationsträffar utgår från dialog 

och motiverande samtal, med gott om utrymme för diskussioner och 

reflektioner. Vi träffar varje grupp mellan sex och tolv gånger.

Hälsokommunikatörerna är utbildade inom hälsa och sjukvård 

och har själva utländsk bakgrund. Förutom kompetens i hälsofrågor 

och flerspråkighet har vi därför även unika insikter i olika kulturella 

aspekter.

 

På gång

Våren 2019 har vi en metiskurs i transkulturell psykiatri.  
Den vänder sig till ST-läkare i psykiatri och barn- och  
ungdomspsykiatri. Håll utkik på vår webbplats och på  
www.metiskurser.se.  

Ansökningsperioden startar 1 september.

Hör av dig om du vill veta  
mer om vårt uppdrag och  
hur vi jobbar.



Ladda ner eller beställ  
från vår webbplats

Ladda ner:

• Studiehäftet Migration, psykisk ohälsa och trauma.

• Studiehäftet Hedersrelaterat våld och förtryck.

Beställ: 

• Studiehäftet Migration, psykisk ohälsa och trauma.

Upp till tio exemplar utan kostnad, därutöver 50 kronor  

per exemplar, exklusive moms.
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Solnavägen 4, 10 tr  

113 65 Stockholm

www.transkulturelltcentrum.se

Telefon: 08-123 486 80

E-post: tc@sll.se


