
  
 
Webbutbildning i psykisk ohälsa, migration och trauma 
 
Transkulturellt Centrum erbjuder en webbaserad utbildning för dig som arbetar inom 
landsting, kommun eller Arbetsförmedling. Att utbildningen är webbaserad innebär  
att du tar del av den via din dator och materialet presenteras i form av filmklipp,  
texter, kunskapstester och ljudklipp.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Innehåll 
Utbildningen består av sex avsnitt. 
Varje avsnitt beräknas ta drygt tre  timmar 
att ta sig igenom. De avslutas med ett 
självtest samt en mindre inlämningsuppgift 
som du skickar till oss på Transkulturellt 
Centrum och får återkoppling på.  

Inom avsnitten arbetar du självständigt. I 
samband med inlämningsuppgifterna har 
du dock kontakt med en lärare på 
Transkulturellt Centrum. När du har gått 
klart alla sex moduler så får du ett 
kursintyg i form av ett diplom.  

 

Tid 
Hela utbildningen, inklusive arbetet med inlämningsuppgifter, beräknas ta 20-28 timmar i 
anspråk. Du har sex veckor på dig att gå igenom de sex avsnitten och lämna in uppgifterna. 
När de veckorna har gått har du tillgång till utbildningen ytterligare en sex månader men kan 
inte lämna in några uppgifter eller få respons från läraren. Tidsbegränsningen är till för att vi 
ska kunna avsätta tid att ge dig den feedback och den support du behöver. 
 
Plats 
Du får ett användarnamn och ett lösenord som gör att du kan ta del av utbildningen från valfri 
dator.  

Nivå 
Utbildningen är på basnivå. Inga speciella förkunskaper krävs. 

Kostnad 
Utbildningen kostar 700:- för verksamheter med SLL avtal. För övriga kostar utbildningen 
1400:- exkl moms 
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Tekniska specifikationer 
Utbildningen innehåller film och ljudklipp och du behöver därför sitta vid en dator som har: 
 

• Högtalare eller hörlurar 
• Uppdaterad webbläsare 

 
 
Trailer 
Ett filmklipp med information om utbildningen kan du se genom att klicka på den här länken: 
https://www.youtube.com/watch?v=RZELfGIPbuY&t=4s 
 

Anmälan 
Kursstarter ht 2017:  

• 4/9  Anmälan möjlig från 1/8 2017, enligt principen ”först till kvarn” via 
http://transkulturelltcentrum.se/utbildning-och-natverk/online-
utbildningar/webbutbildning-psykisk-ohalsa-migration-trauma/ 
 

• 23/10 Anmälan möjlig från 15/9 2017 enligt principen ”först till kvarn” via 
http://transkulturelltcentrum.se/utbildning-och-natverk/online-
utbildningar/webbutbildning-psykisk-ohalsa-migration-trauma/ 

Mer information 
Kontaktperson: Ann-Sofie Edlund ann-sofie.edlund@sll.se tel:08-1234 8675 

 

Välkommen! 
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