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RÅDGIVNING,KONSULTATION,
HANDLEDNING
med transkulturellt perspektiv



Transkulturellt Centrum är Stockholms läns 

landstings kunskapscentrum för

•	 transkulturell psykiatri

•	 asyl- och flyktingsjukvård

•	 tandvård för asylsökande och gömda

•	 hälsokommunikation



Transkulturellt Centrum (TC) välkomnar vårdpersonal från 

alla yrkeskategorier inom

•	 psykiatri

•	 primärvård 

•	 asyl- och flyktingsjukvård inklusive barnhälsovård

•	 tandvård för asylsökande och ”papperslösa”

att ta kontakt med centret i frågor gällande vårt kunskaps-

område.

Rådgivning, konsultation och handledning är kostnadsfria 

för enheter med SLL:s avtal. Tystnadsplikt tillämpas.

Ett kunskapscentrum för vårdpersonalen



Rådgivning, konsultation och handledning

För att öka kunskapen i transkulturella frågor och trygg-

heten vid patientmöten erbjuder Transkulturellt Centrum 

rådgivning, konsultation och handledning inom kunskaps-

områdena transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård 

samt tandvård.

Rådgivning 
Rådgivning ges i allmänna frågor relaterade till migration, asyl, 

kulturmöten samt tillgång till vård.

Konsultation
Vid en konsultation erbjuds kompletterande kunskap kring specifika 

patientärenden, såsom kommunikations- eller bedömningssvårighe-

ter av olika typer. Patientärendet är i fokus för konsultationen.



Konsultation ges individuellt eller till enskilda alternativt multi-

disciplinära yrkesgrupper.

Konsultationen kan äga rum vid ett eller flera tillfällen – per tele-

fon/mejl, genom besök på Centret eller på den egna arbetsplatsen.

Handledning 
Handledning erbjuds för att bidra till ökad kunskap och färdighet 

i transkulturella frågor samt för att skapa större förståelse för de 

problem som aktualiseras i samband med kulturmöten inom vården.

Handledningen syftar även till att ge stöd i utvecklingen av yrkes-

rollen och i det professionella arbetet.

Möjlighet till handledning, individuellt eller i grupp, ges efter en 

inledande kontakt.



Kontakt

Telefon 08-123 486 80
Telefontid 08.00–16.45
Epost tc@sll.se

På vår hemsida www.transkulturelltcentrum.se finner du 
aktuella uppgifter om medarbetare och telefonnummer 
för direkt kontakt.



www.transkulturelltcentrum.sewww.transkulturelltcentrum.sewww.transkulturelltcentrum.se



Transkulturellt Centrum

S:t Görans sjukhus, plan 13, 112 81 Stockholm

Besöksadress: S:t Göransgatan 126, plan 13 (T-Stadshagen)

Tel 08-123 486 80 | fax 08-123 497 02 | tc@sll.se | www.transkulturelltcentrum.se
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