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Ett kunskapscentrum  
för vårdpersonalen

Transkulturellt Centrum är ett kunskapscenter inom Region 
Stockholm. Vi är en resurs för medarbetare inom hälso-, sjuk- 
och tandvård som möter människor med migrationsbakgrund. 
Vi erbjuder utbildningar i olika former, nätverk, rådgivning, 
handledning och konsultation.

Centret arbetar även med hälsokommunikation riktad till 
nyanlända och migranter. Ytterligare ett uppdrag är att främja 
hälsosamma vanor och minska övervikt hos barn, föräldrar och 
gravida inom samma målgrupper.



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 eller mejla och bolla 
dina frågor med oss. Besök oss på centret eller så kommer vi till 
din arbetsplats. Vi har tystnadsplikt och vår hjälp är kostnadsfri.

Rådgivning
Vänd dig till oss för att få råd i transkulurella frågor, som till 
exempel migration, asyl, kulturmöten och tillgång till vård.



Konsultation
En konsultation ger dig kompletterande kunskaper och färdig-
heter i transkulturella frågor. Den kan ge dig en större för- 
ståelse för de problem som kan uppstå i vårdens kulturmöten,  
till exempel kommunikations- 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 handledningen är att skapa en helhetsbild av din patients 
besvär för att underlätta bedömning, diagnostik och, i synner-
het, behandling.

All handledning ges individuellt eller i grupp, både enskilda 
eller multidisciplinära yrkesgrupper.



Kontakt
Mona Lindqvist, psykolog och psykoterapeut
Tel: 08-123 486 31 eller 070-341 83 07
E-post: mona.lindqvist@sll.se

Besök oss på webben: 
www.transkulturelltcentrum.se
Följ oss på Facebook
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