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Transkulturellt Centrum är ett kunskapscenter inom Region Stockholm. 
Vi stöttar personal inom hälso-, sjuk- och tandvård som möter människor 
med migrationsbakgrund. Det gör vi genom utbildningar i olika former, 
rådgivning, handledning, konsultationer och nätverksträffar.

Vi vänder oss till alla som arbetar inom Region Stockholm eller upp-
handlade vårdverksamheter. 

Verksamheten rymmer också hälsokommunikatörer som utbildar 
nyanlända och andra personer med migrationsbakgrund om hälsa och 
levnadsvanor på deras eget språk. Dessutom arbetar vi för att främja 
hälsosamma vanor och minska övervikt hos föräldrar, barn och gravida 
inom samma målgrupper.

Vi finns på 
Solnavägen 4 
113 65 Stockholm
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till den föränderliga vårdsituationen. Hör av dig med dina  
önskemål.
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Anmäl dig och läs mer på  
transkulturelltcentrum.se

Utbildningsprogrammet utökas under terminens 
gång – håll dig uppdaterad på vår webbplats.  

Nivån för varje utbildning markeras:
Bas = inga förkunskaper krävs
Fördjupande = viss förkunskap krävs
Avancerad = för erfarna kliniker inom ämnet

Kontakta gärna kursansvarig om du känner dig  
osäker på vilka förkunskaper som krävs. 

Du är också välkommen när du har andra frågor:  
mejla tc@sll.se eller ring 08-123 486 80.
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Har du koll på vård för asylsökande och papperslösa? 

Utbildningen ger dig som arbetar i reception, med tidbokning  
och fakturering goda kunskaper om lagar och ersättningar för  
patienter med olika typer av juridisk status.

Det kan vara svårt att få grepp om regelverk och rutiner för patienter  
som är asylsökande, papperslösa, EU-migranter, tredjelandsmedborgare 
och oförsäkrade, såväl vuxna som barn.  Den här utbildningen är digital, 
baserad på bildmaterial med kommentarer från oss på Transkulturellt  
Centrum. Vi avslutar med ett webbinarium med personal från hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, där du kan diskutera oklarheter och ställa frågor.

Målgrupp: För dig som arbetar i reception, med tidbokning och  
fakturering i verksamheter med avtal med Region Stockholm. 

Utbildningar

Nivå: Bas 
Tid: Onsdag 23 september  
kl 13.15–14.45. Bildmaterialet är 
tillgängligt 9–23 september  
Plats: Microsoft Teams
Sista anmälningsdag:  
2 september  
Kostnad: Kostnadsfritt  
Kontakt: 
ann.johansson-olsson@sll.se,  
08-123 486 76,  
joakim.lindqvist@sll.se, 
08-123 486 83 eller  
carin.klefbom@sll.se,  
08-123 486 86
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Utmaningar i transkulturell psykiatri:  
Forskning och kliniska perspektiv   

Utbildningen ingår i en satsning på kompetensutveckling i trans
kulturell psykiatri med perspektiv från forskare och kliniker.  
Den genomförs digitalt och i samarbete med Centrum för psykiatri
forskning (CPF).

Anna-Clara Hollander, forskare vid institutionen för folkhälsoveten-
skap på Karolinska Institutet, visar hur migranters psykiatriska vård-
konsumtion ser ut och reflekterar över individuella och strukturella 
barriärer för psykiatrisk behandling. 

Jessica Carlsson Lohmann, forskningsledare vid Kompetenscenter för 
transkulturell psykiatri i Ballerup, Danmark, berättar om mångåriga 
kliniska erfarenheter med traumatiserade flyktingspatienter och den 
pågående forskningen med olika randomiserade kliniska prövningar.

Med hjälp av Agnes Botond, psykolog och författare till boken  
”Kulturell psykologi”, fokuserar vi på identifiering av tortyrskador, 
suicidrisk hos asylsökande, kulturella faktorer i neuropsykiatrisk 
utredning och kulturellt färgat lidandespråk. 
 
Det här kan du förvänta dig: Fördjupade kunskaper om kliniska 
utmaningar relaterade till patienter med flyktbakgrund. Diskussioner 
med experter om hur kultur och sociala villkor påverkar patientmöten 
och jämlik vård.
Målgrupp: Specialistläkare inom psykiatri. 
 

Nivå: Avancerad
Tid: Torsdag 8 oktober kl 09.00–16.30  
Plats: Microsoft Teams  
Sista anmälningsdag: 1 september
Kostnad: Kostnadsfritt för  
verksamheter med avtal med Region 
Stockholm, övriga 1 500 kr inkl moms  
Kontakt: giuseppe.valeriani@sll.se,  
08-123 486 78 eller  
zandra.pettersson@ki.se, 
070-492 20 31
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Praktisk användning av kulturformuleringsintervjun i DSM-5  

Lär dig använda kulturformuleringsintervjun (KFI) för en bättre  
förståelse av hur sociala och kulturella faktorer kan påverka din  
bedömning och vårdplanering.      

Fokus är KFI i samtal med barn och föräldrar inom första linjens  
psykiatri på vårdcentraler och barnmottagningar. Det här är en digital 
kurs uppdelad på två halvdagar. Vid första tillfället får du en intro-
duktion till KFI och vad den kan bidra med, nästa gång diskuterar vi 
era praktiska erfarenheter. Föreläsare är docent Sofie Bäärnhielm och 
överläkare Karima Assel.

Detta är en kostnadsfri utbildning inom ramen för forskningsprojektet 
”Tidig intervention för nyanlända barn”, som du kan läsa om på sidan 14. 

Det här kan du förvänta dig: Kunskap om klinisk tillämpning av KFI.
Målgrupp: Alla yrkesgrupper inom första linjen som arbetar med  
psykisk ohälsa hos barn.

Högskolekurs i transkulturell psykiatri – migration, psykisk 
ohälsa och trauma 7,5 hp     

Efter avslutad kurs ser du samband mellan traumatiska upplevelser, 
migration, integration och sjukdom. Du har kunskap om kulturell 
variation i sjukdomsuttryck och konkreta redskap för att genomföra 
informativa och effektiva möten i mångkulturell miljö.  

Dessutom får du fördjupad kompetens i barns olika perspektiv på 
migrationsprocessen – ensamma barn, barn i familj och som anhöriga. 
Tortyrskadors konsekvenser för funktionsförmågan lyfts också.

Det här kan du förvänta dig: Tvärdisciplinär kunskap som ger förut-
sättningar för effektiva samverkande insatser för flyktingar som av olika 

Nivå: Fördjupning 
Tid: 19–23 oktober och  
19–20 november 
Plats: Karolinska Institutet och  
Transkulturellt Centrum
Antal platser: 28 
Sista anmälningsdag: 25 september  
Kostnad: 6 900 kr exkl moms 
Kontakt: frida.johansson-metso@sll.se, 
076-119 40 90 (kursinnehåll) eller  
annika.salomonsson@ki.se,  
08-524 864 24 (administrativa frågor)

Nivå: Fördjupning 
Tid: Fredag 9 oktober och torsdag  
15 oktober, kl 13.00–16.30 
Plats: Microsoft Teams
Sista anmälningsdag: 5 oktober   
Kostnad: Kostnadsfritt
Kontakt: karima.viksten-assel@sll.se, 
08-123 486 84
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Nivå: Fördjupning
Tid: Onsdag 4 november och onsdag 
11 november kl 13.00–16.00   
Plats: Microsoft Teams
Sista anmälningsdag: 28 oktober  
Kostnad: Kostnadsfritt
Kontakt:  
ann.johansson-olsson@sll.se,  
08-123 486 76 eller  
joakim.lindqvist@sll.se,  
08-123 486 83

skäl står långt från arbetsmarknaden, exempelvis nyanlända. Kunskap 
att använda instrumentet kulturformuleringsintervjun i DSM-5.  
Godkänd kurs ger 7,5 hp. För delmål för ST-läkare, se vår webbplats.  
Målgrupp: För dig som möter flyktingar i psykiatri och primärvård, 
på Arbetsförmedlingen eller i kommunen, exempelvis via socialtjänst, 
elevhälsa och SFI.
Anmälan och mer information: ki.se/uppdragsutbildning, sök efter 
”transkulturell psykiatri”.  

Flyktingvänlig vård – vad innebär det?  

Så anpassar vi bemötande och behandling för att ge  
flyktingvänlig vård.      

Under två halvdagar i webbinarieform går vi igenom:
• Regelverket kring asyl- och etableringsprocessen.
• Hur kultur, språk och kommunikation kan påverka vårdmötet.
• Flykt och migrations påverkan på hälsa.
• Traumatiska reaktioner kopplade till krig och flykt.
• Att identifiera och dokumentera tortyrskador i primärvården.
• Exempel på hur flyktingvänlig vård kan bedrivas.

Du får en reflektionsuppgift vid första tillfället som vi sedan följer  
upp tillsammans.
 
Det här kan du förvänta dig: Ökad kompetens att identifiera ohälsa 
hos patienter med flyktbakgrund. Mer kunskap om hur du anpassar 
bemötande och behandling till patienters instabila livssituation. 
Målgrupp: Alla yrkesgrupper i psykiatri och primärvård.
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Nivå: Bas 
Tid: Fredag 4 december  
kl 08.30–16.00 
Plats: Transkulturellt Centrum,  
Solnavägen 4, sal Tor
Sista anmälningsdag: 27 november
Kostnad: 500 kr, exkl moms
Kontakt: sofie.baarnhielm@sll.se,  
08-123 486 79 

Erfarenheter av kulturformuleringsintervjun i DSM-5  

En årlig workshop där vi utbyter erfarenheter av kulturformulerings
intervjun (KFI) i DSM5. 

Vi utgår från deltagarnas egna erfarenheter och presentationer. Neil 
Krishan Aggarwal, psykiatriker och assistant professor vid avdelningen 
för psykiatri, Columbia University, föreläser via länk. Aggarwal, som 
bedrivit en omfattande forskning om klinisk implementering av KFI, 
har särskilt intresse för hur psykisk sjukdom uppfattas i Sydostasien 
och Mellanöstern.  

Målgrupp: Kliniker, forskare och utbildare. 
 

Vill du hålla en egen  
muntlig presentation?  
Då behöver vi din anmälan 
senast 13 november.
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Webbutbildningar

Kursperiod 1:  
14 september–2 november
Kursperiod 2:  
12 oktober–30 november
Kursperiod 3:  
2 november–21 december  
Sista anmälningsdag:  
En vecka före kursstart 
Kostnad: 200 kr för verksamheter 
med avtal med Region Stockholm, 
övriga 250 kr exkl moms 
Kontakt: carin.klefbom@sll.se,  
08-123 486 86

Ohälsa, migration och trauma 

En webbutbildning som ger baskunskaper om hur flykt- och migrant
bakgrund ökar risken för ohälsa. Den ges vid tre tillfällen under 
terminen.  

Utbildningen består av sex moduler: 
• Migration
• Asyl och etablering
• Barn och familj

Varje modul avslutas med en inlämningsuppgift som våra lärare  
ger dig feedback på. Utbildningen pågår i sex veckor och tar cirka 25 
timmar att genomföra. För delmål för ST-läkare, se vår webbplats. 

Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för flyktingpatienters 
livssituation och hur den påverkar hälsa. Kunskap om hur reaktioner 
på traumatiska händelser kan ta sig uttryck.
 

Munhälsa, livsstil och migration      

Psykologiskt trauma och tortyr kan synas i munnen – hur påverkar 
det tandläkarbesöket? En webbutbildning som ges vid två tillfällen 
under terminen.    

Utbildningen lyfter även den påverkan flytt- och flykterfarenheter har 
på hela människan, men också vad olika personer väljer att äta och 
dricka – finns en gemensam syn på vad som är baslivsmedel och är 
vatten den bästa drycken? 

• Psykisk ohälsa
• Återhämtning
• Samverkan mellan olika samhällsaktörer

Kursperiod 1:  
12 oktober–30 november
Kursperiod 2:  
2 november–21 december  
Sista anmälningsdag:  
En vecka före kursstart 
Kostnad: 200 kr för verksamheter 
med avtal med Region Stockholm, 
övriga 250 kr exkl moms
Kontakt: carin.klefbom@sll.se,  
08-123 486 86 

Nytt lägre pris: En del i vår 
digitala satsning i samband 
med coronapandemin
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Det här är en utbildning för dig som är intresserad av hälsofrågor för 
barn och vuxna där mun och tänder ingår. 

Utbildningen består av sex moduler: 
• Migration 
• Asyl och etablering 
• Barn och familj 

Varje modul avslutas med en mindre inlämningsuppgift som någon av 
våra lärare ger dig feedback på. Utbildningen pågår under sex veckor 
och tar cirka 20–25 timmar att genomföra.

Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för olika livsförutsätt-
ningar utifrån ett invandringsperspektiv. Tips på hur du kan möta 
dina patienter och hjälpa dem som varit utsatta för tortyr eller allvar-
liga övergrepp.

Migration och familj 

Den här webbutbildningen 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 du genomfört alla moduler gör du ett test, fyller i en utvärdering 
och får ett kursbevis. Utbildningen är framtagen i samarbete med  
Socialstyrelsen och nås kostnadsfritt på www.kunskapsguiden.se 
under ingång webbutbildningar.

Kostnad: Kostnadsfritt
Kontakt: carin.klefbom@sll.se,  
08-123 486 86 

• Tandvård och munhälsa 
• Kost och livsstil 
• Samverkan

Nytt lägre pris: En del i vår 
digitala satsning i samband 
med coronapandemin
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Psykolognätverk2

SEPTEMBER OKTOBER

22

8

9

12

19

20

21

Nätverk om tortyrskador

Utmaningar i transkulturell psykiatri: Forskning 
och kliniska perspektiv

9/10 och 15/10 Praktisk användning av kultur-
formuleringsintervjun i DSM-5 

12/10–30/11  
Ohälsa, migration och trauma

19–23/10 och 19–20/11  
Högskolekurs i transkulturell psykiatri – migration,  
psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp

Arbetsterapeutnätverk

Nätverk för barnhälsovården  

12 12/10–30/11  
Munhälsa, livsstil och migration

12 ETB-nätverk

Översikt utbildningar och nätverk
NätverkWebbutbildning Utbildning

14 14/9–2/10  
Ohälsa, migration och trauma

30 Kuratornätverk

23 Har du koll på vård för asylsökande  
och papperslösa?
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2

2

NOVEMBER

2/11–21/12  
Ohälsa, migration och trauma

2/11–21/12 
Munhälsa, livsstil och migration

För första gången arrangerar vi en 
specialistkurs för psykologer: Kliniskt 
arbete med traumatiserade flyktingar. 
Kursen har fokus på klinisk bedöm- 
ning och anpassad behandling av  
patienter (barn, unga och vuxna)  
med flykt bakgrund.

Se vår webbplats för mer information 
eller kontakta  
frida.johansson-metso@sll.se.

På gång våren 2021

4

11 Socialtjänstens arbete med nyanlända barn med 
psykisk ohälsa

4/11 och 11/11 
Flyktingvänlig vård – vad innebär det?

3

DECEMBER

Socialtjänstens arbete med nyanlända barn med 
psykisk ohälsa

4 Erfarenheter av kulturformuleringsintervjun  
i DSM-5



– Vi vill överbrygga hindren och 
göra det lättare att söka vård – 
tidiga insatser är mycket viktiga 
för en god prognos vid psykisk 
ohälsa, säger Karima Assel, 
barn- och ungdomspsykiater på 
Transkulturellt Centrum. Hon 
koordinerar centrets insatser i 
projektet och kommer också vara 
med och utvärdera resultatet.

 
Forskningsprojektet ”Tidig 
intervention för nyanlända barn” 
(TINA) ska undersöka om hälso-
kommunikation till nyanlända 
föräldrar i kombination med 
utbildning till vårdpersonal och 
enklare kontaktvägar till vård-
centralen kan göra att fler barn 
med psykisk ohälsa får rätt vård. 

 
– I november börjar vi utbilda 
personal i Haninge som möter 

nyanlända barn och föräldrar  
i bland annat primärvård,  
socialtjänst, elev hälsa och  
ungdomsmottagning, säger  
Karima Assel.

 
Utbildningarna kommer till  
exempel lära ut hur psykisk 

ohälsa identifieras hos barn, 
men också hur remissvägar och 
samverkan mellan första linjen, 
annan vård och andra sam-
hällsaktörer kan förstärkas.

 
– För att skräddarsy utbildning-
arnas innehåll har vi intervjuat 
personal, och redan i de sam-
talen tycker vi oss ha sett en 
ökad medvetenhet kring nyan-
ländas hälsa och tillgång till stöd 
i vården, säger Karima Assel.

Gruppträffar för föräldrar

Samtidigt som personalen  
utbildas kommer Transkulturellt 
Centrums hälsokommunika-
törer träffa föräldrar på öppna 
för skolan och andra arenor i 
Haninge. På modersmål och lätt 
svenska ska de få information 
om tecken på psykisk ohälsa, 

Ett nytt projekt i samarbete med Karolinska Institutet ska säkerställa alla barns 
rätt till jämlik vård. Bakgrunden är forskning som pekar på att utrikesfödda barn 
inte når lika tidig hjälp som svenskfödda barn.

Ny satsning: Tidiga insatser för nyanlända barns psykiska hälsa

14

Karima Assel,  
barn- och ungdomspsykiater



vad de kan göra som föräldrar 
och när och hur de söker vård. 
Här gäller det att nå ut till  
föräldrar och motivera dem  
att delta.

 
– Personalen vi utbildar blir 
jätteviktiga, de ska fungera 
som en brygga till föräldrarna 
och berätta om träffarna, säger 
Karima Assel.

 
Projektet, som pågår fram till 
2025, drivs av forskargruppen 
EPICSS och professor Christina 
Dalman på Karolinska Insti-
tutet. Vetenskapsrådet står för 
finansiering. Transkulturellt 
Centrum ansvarar för några av 
insatserna, som den särskilda 
satsningen i Haninge. Flera av 
utbildningarna kommer även 
vara öppna för annan vård-
personal i regionen.

 
– Vårt mål är att alla barn ska 
ha tillgång till tidigt stöd och 
jämlika förutsättningar för en 
god hälsa, säger Karima Assel. 
Med det här projektet hoppas vi 
hitta nya metoder för att nå dit. 

15

Satsningen ska göra vården mer tillgänglig för nyanlända barn.
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Nivå: Bas
Tid: Onsdag 11 november eller  
torsdag 3 december kl 08.30–16.30   
Plats: Haninge kommunhus,  
Kommunfullmäktigesalen,  
Rudsjöterrassen 2, Handen
Sista anmälningsdag: 23 oktober  
Kostnad: Kostnadsfritt
Kontakt:  
frida.johansson-metso@sll.se,  
076-119 40 90

Några av de utbildningar som ingår i ”Tidig intervention för ny
anlända barn” kommer vara öppna för hela Region Stockholm.  
Alla datum är inte klara eftersom förarbetet påverkats av pandemin 
under våren 2020. Hör gärna av dig så får du utskick om kommande 
utbildningar.

Redan nu kan du anmäla dig till:

Socialtjänstens arbete med nyanlända barn  
med psykisk ohälsa

Utbildningen har fokus på hur psykisk ohälsa identifieras hos barn, 
barn som anhöriga och barns familjer i kontakt med kommunen. Du får 
också konkret kunskap om remissvägar, arbete med föräldrastöd och 
samverkan med vården, särskilt första linjens psykiatri.

Utbildningen kan komma att genomföras digitalt beroende på  
situationen med covid-19.

Elevhälsans roll för nyanlända barn

Utbildningen ger stöd i elevhälsans uppdrag att upptäcka och förebyg-
ga psykisk ohälsa hos flyktingbarn och barns familjer i kontakt med 
skolan. Den ger också konkret kunskap om remissvägar och samverkan 
med socialtjänst, andra myndigheter och vården.

Utbildningen kan komma att genomföras digitalt beroende på situa-
tionen med covid-19.
 

Öppna utbildningar inom TINA-projektet 

Nivå: Bas
Tid: Tisdag 12 januari eller torsdag  
14 januari 2021 kl 08.30–16.30   
Plats: Haninge kommunhus,  
Skärgårdssalen, Rudsjöterassen 2, 
Handen
Sista anmälningsdag:  
22 december
Kostnad: Kostnadsfritt
Kontakt: mona.lindqvist@sll.se,  
08-123 486 81 eller  
karin.osterback@sll.se,  
08-123 486 87
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Du kan få kompetenshöjning inom migration och hälsa på din arbets-
plats. Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet och era behov. 
Planeringen gör vi tillsammans. Pedagogiken ger stort utrymme  
för dialog och erfarenhetsutbyte mellan dig, dina kollegor och oss 
utbildare. Upplägget vänder sig till hela personalgrupper eller team. 
Utbildningen kan också genomföras som ett webbinarium.

Förslag på innehåll:
• Baskunskaper om asyl och migration och dess betydelse för hälsa och 

munhälsa hos barn och vuxna.
• Olika perspektiv – har kultur någon betydelse i mötet mellan patient 

och vårdpersonal? 
• Begreppet ”vård som inte kan anstå” och vår skyldighet att ge vård  

till patientgrupperna papperslösa och asylsökande.
• Psykiatrisk diagnos och bedömning utifrån kulturformuleringen  

i DSM-5.
• Att identifiera posttraumatisk stress.

Målgrupp: Alla verksamheter inom hälso-, sjuk- och tandvård.

Kompetensutveckling på din arbetsplats 

Kompetensutveckling via korta föreläsningar
Samla kollegorna för en kortare föreläsning – kanske i samband med planerings-
dagar eller på en arbetsplatsträff. Samma möjligheter finns för organisationer och 
arbetsgrupper utanför vården.

Kostnadsfritt för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga enligt 
överenskommelse. Föreläsningarna kan också ges digitalt.

Kostnad: 1 500 kr /halvdag,  
3 000 kr/heldag, exkl moms
Kontakt: 
ann.johansson-olsson@sll.se, 
08-123 486 76 eller 
carin.klefbom@sll.se,  
08-123 486 86 (tandvårdsfrågor)
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Våra nätverk vänder sig till yrkesverksamma och studenter. Om inget 
annat anges träffas vi på Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4, 
Stockholm. Träffarna är kostnadsfria och öppna för alla i målgruppen 
oavsett förkunskaper.

Psykolognätverk 

På höstens digitala träff om resiliens möter du psykolog Erica Mattelin. 
Hon forskar om hälsan hos barn som flytt till Sverige i forsknings-
projektet ”Den långa resan” vid Linköpings universitet.

Målgrupp: Psykologer i Region Stockholm som är intresserade av  
migrationsfrågor. 

Nätverk om tortyrskador 

Vill du utveckla ditt arbete med tortyröverlevare? Vårt nätverk  
fokuserar på somatiska skador, psykiatriska konsekvenser och tillits-
problematik. Här kan du lyfta frågor från din kliniska verksamhet  
och diskutera alltifrån praktisk tortyrskadedokumentation till intygs-
skrivning och behandlingar.

I höst träffar du psykologerna Mikael Billing och Mona Lindqvist samt 
läkaren Maria Ringertz, alla från BUP Traumas flyktingenhet, för ett 
samtal om barn och unga som torterats. Utbildningen kan komma att 
genomföras digitalt. 
 
Målgrupp: Vårdpersonal som vill stärka sin kompetens om  
tortyrskador.  

Nätverksträffar 

Tid: Onsdag 2 september  
kl 13.00–16.00
Plats: Microsoft Teams
Kontakt: mona.lindqvist@sll.se, 
08-123 486 81

Tid: Tisdag 22 september  
kl 13.00–15.00 
Sista anmälningsdag:  
17 september
Kontakt:  
frida.johansson-metso@sll.se,  
076-119 40 90
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Kuratornätverk 

Höstens träff genomförs digitalt. Vi kommer prata om corona-
pandemins påverkan på människor och samhälle. Vårt fokus är  
särskilt utsatta – de som har bristande kunskaper i svenska, 
funktions nedsättningar av olika slag och som lever åtskilda från 
anhöriga.

Dagens huvudpunkter: 
• Boendesituation – hur påverkade och påverkar den hälsan? 
• Ekonomi – vad blev konsekvenserna för familjer, vuxna, unga  
 vuxna  och barn? 
• Våld – har barn, kvinnor och ungdomar blivit extra utsatta?

Det här kan du förvänta dig: Att dela erfarenheter och diskutera 
många migranters nya livsförutsättningar med kollegor inom olika 
verksamhetsområden.
Målgrupp: Kuratorer och socionomer.  

ETB-nätverk  

En digital träff för dig som arbetar i elevhälsans medicinska insats, 
tandvård eller barnhälsovård. här möter du kollegor för samtal och 
idéutbyte. 

Tema för träffen är nappflaskor med sött innehåll, juicer, läskedrycker 
och energidrycker – starka konkurrenter till kranvatten. Vi talar om 
hur vi kan påverka dryckeskulturer bland barn och ungdomar för att 
förebygga sömnproblem, övervikt, hål i tänderna och annan ohälsa.

Det här kan du förvänta dig: Ökad insikt i dagens konsumtion av 
drycker och varför kranvatten väljs bort. Enkla verktyg för att kom-
municera kring vatten som den bästa vardagsdrycken.

Tid: Onsdag 30 september  
kl 13.30–15.00 
Plats: Microsoft Teams 
Sista anmälningsdag:  
23 september
Kontakt: carin.klefbom@sll.se,  
08-123 486 86 

Tid: Måndag 12 oktober  
kl 13.30–15.00
Plats: Microsoft Teams   
Sista anmälningsdag: 5 oktober 
Kontakt: carin.klefbom@sll.se,  
08-123 486 86  
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Arbetsterapeutnätverk

Vårt nätverk är ett öppet forum där vi diskuterar transkulturella teman 
med grund i vår yrkesvardag. 

Det här kan du förvänta dig: Dialog med kollegor från olika  
verksamhetsfält.
 

Nätverk för barnhälsovården  

Tema för höstens träff är föräldrastöd. Nätverket SIMON, för sjuk-
sköterskor i multikulturella och socioekonomiskt utsatta områden, 
driver vi tillsammans med Stockholms barnhälsovård. 

För program och övrig information, se Vårdgivarguiden under rubrik 
Kunskapsstöd/BVC/Utbildningar.

Tid: Tisdag 20 oktober kl 09.00–11.00 
Sista anmälningsdag: 13 oktober
Kontakt: carin.klefbom@sll.se,  
08-123 486 86

Tid: Onsdag 21 oktober  
kl 08.00–12.00
Plats: Tideliusgatan 12,  
Rosenlunds aula   
Kontakt: karin.osterback@sll.se,  
08-123 486 87 eller  
jeanette.bjornell@sll.se  
(barnhälsovårdsenheten)



Träning i att identifiera, dokumentera och rehabilitera tortyr-
skadade ingår inte i vårdutbildningarna – därför vill vi göra en 
insats för ökad kompetens. 

En tredjedel av alla flyktingar berättar att de varit utsatta för tortyr. 
Vi möter dem på vårdcentralerna, som asylsökande i behov av basal 
medicinsk dokumentation att använda i asylprocessen. Vi möter dem 
i psykiatrin, inte minst eftersom tortyr mer än någon annan trauma-
tisk upplevelse ökar risken för PTSD. Utan att alltid inse det möter vi 
tortyrskadade på smärtkliniker och rehabiliteringar. Då kan de varit 
bosatta i Sverige sedan länge – skadorna ligger långt bak i tiden, 
smärtan är diffus och de är obenägna att tala om det som hänt. 

Under 2020–2021 satsar vi på att öka kompetensen kring tortyr-
skadade patienter – de med uppehållstillstånd och de i asylprocessen, 
både barn och vuxna. I satsningen ingår flera utbild ningar och vi 
kommer även producera filmer och vägledningar. Redan förra hösten 
startade vi ett nätverk för vårdpersonal som vill stärka förmågan att 
möta dessa patienter (se sid. 18). Vi kommer dessutom gärna med 
skräddarsydd information till din arbetsplats. 

Mer om tortyrskador finns på vår webb. Du är också varmt väl-
kommen att vända dig till oss för konsultation och handledning i 
dina patientärenden.

Kontakt: 
frida.johansson-metso@sll.se, 
076-119 40 90

Kompetenshöjande insats: Tortyrskadade patienter
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På vår webbplats hittar du 
utbildningsfilmer om  
dokumentation av tortyr- 
skador. Här finns även andra 
filmer inom olika områden.
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Rådgivning, konsultation och handledning

Vi hjälper dig när du har frågor kring patienter med flykt- och 
migrationsbakgrund. Alla frågor är lika välkomna och vår hjälp är 
kostnadsfri. Ring, mejla eller boka ett möte, fysiskt eller via webben 
beroende på situationen med covid19. 

Dina frågor kan till exempel handla om:
• Migrationens påverkan på hälsa.
• Kulturmöten och arbete med tolk.
• Bedömning och behandling av traumatiserade patienter som  

exempelvis upplevt tortyr.
• Patientens rätt till vård, inklusive tandvård, beroende på  

juridisk status.

Rådgivning

Prata med oss när du har allmänna frågor eller funderingar om det 
transkulturella perspektivet. 

Konsultation

Har du frågor om specifika patientärenden? Vi erbjuder konsultations-
samtal, det vill säga en fördjupad insats, individuellt eller till multi-
disciplinära yrkesgrupper.    

Handledning

Handledningen ger dig tillgång till ett transkulturellt helhetsperspektiv 
som underlättar bemötande, bedömning och behandling av patienten. 
Du kan få handledning individuellt eller i grupp och vi kan ses vid  
enskilda tillfällen eller kontinuerligt.

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

Vi vänder oss till dig som 
arbetar inom Region 
Stockholm eller i upp- 
handlade verksamheter.
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Kontakt: sofie.baarnhielm@sll.se, 
08-123 486 79

Vill du och dina kollegor utveckla era metoder i det kliniska arbetet 
utifrån transkulturella aspekter? Då kan vi stötta er. Vi diskuterar 
tillsammans en konkret klinisk fråga, kartlägger användbara metoder 
och hur de kan utvärderas. Till exempel kan vi hjälpa er implementera 
kulturformuleringen i DSM-5, det regionala vårdprogrammet för PTSD 
och andra metoder anpassade till patienter med flyktingbakgrund.  

Metodutveckling
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Hälsokommunikation till nyanlända och andra migranter

Hälsokommunikatörerna med tvärvetenskaplig hälso och sjuk
vårdskompetens har i uppdrag att främja hälsa och förebygga ohälsa 
bland nyanlända och andra personer med migrationsbakgrund.  

Vi vänder oss till Stockholmsregionens kommuner, där alla verksam-
heter kan boka hälsokommunikation till sina invånare med migrations-
bakgrund utifrån de behov som finns. Det gäller såväl ungdomar  
som vuxna. Utbildningarna genomförs i grupp i dialogform och på 
deltagarnas eget språk. 

Även Region Stockholm kan boka hälsokommunikativa tjänster av 
oss. Dessutom utbildar vi personal i kommunerna och regionen som 
vill ha mer kunskap om migranters hälsa och migrationsprocessens 
inverkan på somatisk och psykisk sjukdom.

Coronalinjen 

Under pandemin drivs en nationell telefonlinje om coronaviruset  
för nyanlända och andra med migrationsbakgrund. Här kan dessa 
grupper få svar på allmänna frågor om viruset och covid-19 på arabiska, 
somali, dari, farsi, amarinja/tigrinja och ryska. Telefonlinjen är öppen 
vardagar kl 09–12 och 13–15 och nås på 08-123 680 00. Den bemannas 
bland annat av Transkulturellt Centrums hälsokommunikatörer. 
 

Vi ger hälsokommunikation 
på arabiska, farsi, dari, somali, 
tigrinja och lätt svenska.

Kostnad och bokning:  
Se vår webbplats 
Kontakt: haibe.s.hussein@sll.se, 
08-123 486 74

Kontakt: 08-123 680 00
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Vi erbjuder preventiv hälsokommunikation som ska främja hälso
samma vanor och bidra till minskad övervikt och fetma. Målgrup
perna är föräldrar, barn och gravida bland nyanlända och andra 
med migrationsbakgrund. Stödet är kultur och språkanpassat. 

Stödet består av fyra delar:

Individuellt stöd till gravida och föräldrar

Stödet kan exempelvis vara i form av ett möte på BVC-mottagningen, 
telefonkontakt, hembesök, digitalt stöd, promenader eller hjälp att 
koordinera kontakter för att få relevant behandling. Stödet utgår från 
den BVC eller BMM föräldrarna är inskrivna på.

Hälsokommunikation för att förebygga övervikt hos  
föräldrar, barn och gravida

Kostnad: Kostnadsfritt för både 
familjer och personal
Kontakt: maria.bramsgard@sll.se, 
072-241 98 45

Stödet är en del av Region  
Stockholms handlingsprogram  
mot övervikt och fetma, HPÖ.
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Stödet ges på:

• Arabiska
• Armeniska
• Badinani
• Engelska
• Kurmancî
• Lätt svenska

• Ryska
• Sorani
• Svenska
• Syrianska
• Turkiska

Handledning och konsultation för dig som personal

Vi kan stötta dig i hur du samtalar med föräldrar och gravida om  
hälsosamma vanor på ett individanpassat och kulturflexibelt sätt.

Områdesstöttande aktiviteter

Våra aktiviteter i närområdet kan till exempel vara föreläsningar om 
hälsosamma vanor på öppna förskolan, samverkan med stadsdelen 
eller kommunen, stavgång, promenadgrupper eller butiksvandringar.

Anpassat material

Vi utvecklar och implementerar material för att stötta hälsosamma 
vanor, som affischerna ”Socker” och ”Öka-Byt ut-Minska”. Du beställer 
dem kostnadsfritt på Vårdgivarguiden eller laddar ner dem från vår 
webbplats. Här finns även våra populära ”Matprat” – information på 
svenska, engelska, arabiska och ryska till föräldrar vars barn ska börja 
äta fast mat.  

Målgrupp: Mödrahälsovård, barnhälsovård och andra verksamheter 
riktade till barn i åldrarna 0–6 år.
   

Följ oss på facebook
Transkulturellt Centrum, SLL 



Ladda ner eller beställ material  
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, plan 10  

113 65 Stockholm

www.transkulturelltcentrum.se

Telefon: 08-123 486 80

E-post: tc@sll.se


