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S:t Görans sjukhus, plan 13
112 81 STOCKHOLM
Tel 08-123 486 80
c/o Vicki Maamari

Om Nyhetsbladet
Nyhetsbladet riktar sig till personal
inom den mångkulturella hälso- och
sjukvården samt tandvården i Stock-
holms läns landsting.

Syftet är att föra ut information
och kunskap inom områdena trans-
kulturell psykiatri, hälso-/ sjukvård
och tandvård för dialog och
erfarenhetsutbyte.

Du är välkommen att bidra till
innehållet. Vi tar gärna emot för-
slag på material som kan vara av
intresse att informera om i Nyhets-
bladet.
Redaktör: Carina Bäckström,
carina.backstrom@sll.se,
tel 08-123 486  78

Vill Du prenumerera på
Nyhetsbladet?
Skicka din e-postadress till
info.tc@sll.se, märkt
”Nyhetsbladet”.

Med hela världen som arena

Anne Johansson Olsson, sjuksköterska, berättar om sjuk-
sköterskeyrket och arbetet på Transkulturellt Centrum i en
intervju i Omvårdnadsmagasinet.

En sammanfattning av intervjun i senaste numret av
Omvårdnasmagasinet kan du läsa här. Den fullständiga in-
tervjun finns i papperstidningen.

Öppet hus hos oss 10/12 kl 13.00-16.00
Välkomna att under informella former träffa och samtala
med oss på Transkulturellt Centrum och höra mer om våra
verksamhetsområden. Vi presenterar vår verksamhet, utby-
ter erfarenheter, lyssnar på musik, ser på film och intar exo-
tiska snacks, kaffe/te m.m.

Sista anmälningsdag: 5/12, begränsat antal platser, först
till kvarn gäller. Anmälan:
www.transkulturelltcentrum.se/anmalan-utbildning/

Redaktionsgrupp
C Bäckström carina.backstrom@sll.se
P Toivola paivi.toivola@sll.se
A Johansson Olsson ann.johansson-olsson@sll.se

Nästa Nyhetsblad utkommer i
mars 2015.

http://www.omvardnadsmagasinet.se/artikel.phtml?id=1132
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Centret erbjuder

Konsultation, rådgivning...

Konsultation, rådgivning
och handledning
Transkulturellt Centrum
erbjuder: Kostnadsfri rådgiv-
ning, patientkonsultationer
och handledning för personal
inom vuxenpsykiatri och asyl-
och flyktingsjukvård samt
tandvård.

Vi arbetar utifrån dina frågor,
uppfattningar, upplevelser och
lyfter upp de kulturella aspek-
terna i patientärenden.

Kontakten med centret kan ske
per telefon eller e-post. Du kan
ställa dina frågor direkt genom
telefonsamtal eller beställa tid
för en konsultation på din
arbetsplats.
 Konsultation kan ges vid ett
eller flera tillfällen. Tidsutrymme
är vanligtvis 60-90 minuter och
varierar beroende på antal
konsultander. Alla slags frågor är
välkomna. Vi erbjuder även stöd i
klinisk metodutveckling.

Utbildning

TC utbildningar

Rådgivning, konsultation eller
handledning kan handla t ex om
migrationsrelaterade frågor,
kulturmöten, kommunikations-
svårigheter eller bedömningar av
olika typer.

Du är välkommen att ta kontakt
med victoria.corbo@sll.se

Utbildning
Kompetenshöjande utbildning för
personal erbjuds genom planerade
utbildningsprogram, uppdrags-
utbildningar/arbetsplats-
anpassade utbildningar och
enskilda föreläsningar.

Arbetsplatsanpassade utbildningar
innebär att ni kan vända er till oss
för skräddarsydda utbildnings-
insatser på er arbetsplats.

Efter kontakt besöker vi er verk-
samhet för att diskutera upplägg
och planering av önskad utbild-
ningsinsats.

För mer information kontakta
ann.johansson-olsson@sll.se eller
inga-lill.engelmark-
schonning@sll.se

Nätverk för
personal inom vården
Nätverken syftar till att stimulera
till erfarenhetsutbyte och utbyte av
kunskaper samt ger möjligheter att
skapa professionella mötesplatser
för delaktighet.

Nätverken riktar sig till samtliga
yrkesgrupper.

För mer information kontakta
carin.klefbom@sll.se

Nätverk för personal...

TC utbildningar
Webbutbildning i migration, psykisk ohälsa och trauma –
uppdaterad med nytt material hösten 2014
För mer info och anmälan: www.transkulturelltcentrum.se/utbild-
ning-och-natverk/utbildning/webbutbildning/

Vårens webbutbildningar med start
26/1 respektive 7/4 är fullbokade,
men vi har en reservlista för ev
avbokningar.

Om du är intresserad av att stå på
någon av dessa reservlistor mejla
tc@sll.se.

www.transkulturelltcentrum.se/utbildning-och-natverk/utbildning/webbutbildning/
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På gång

Övriga konferenser/utb

Övriga konferenser/utb
November
7/11. Stockholm. Psykos-Trauma-
Dissociation. Arr: The Internatio-
nal Society for Psychological and
Social Approaches to Psychosis
(ISPS). För anmälan och mer info:
kent.e.nilsson@hotmail.com

8-10/11. Hong Kong. 2014 Interna-
tional Conference on Identity,
Culture and Communication.
Arr: ICICC. För mer info:
www.icicc.org

12/11. Stockholm. Barn-
konventionen. Vilka är barns
rättigheter 2014 – 25 år efter
barnkonventionen. Arr: All-
männa barnhuset i samarbete med
Centralförbundet för socialt arbete,
Sveriges kommuner och landsting
m fl. För mer info:
www.allmannabarnhuset.se

13-15/11. Umeå. MR-dagarna.
Tema: Röster för rättigheter –
mänskliga rättigheter och
kultur. Arr. DemokratiAkademin i

samarbete med Umeå2014
European Capital of Culture,
SKL, SIDA, Diakonia, Svenska
Kyrkan, Regeringskansliet,
Göteborgs universitet m fl. För
mer info: www.mrdagarna.nu

18-19/11. Oslo, Norge. NKVTS
Jubileumsseminar. Mest-
ring av katastrofer og
traumatiserte flykninger.
Arr: NKVTS Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress. För mer info:
www.nkvts.no

19-20/11. Glasgow, Scotland.
7th European Public Health
Conference. Mind the gap:
Reducing inequalities in
health care. Arr: The European
Public Health Conference
Foundation, the European Public
Health Association (EUPHA) and
the UK Society for Social Medi-
cine. För mer info:
www.ephconference.eu

19-20/11. Stockholm. Sjuk-
sköterskedagarna. Tema:
Ansvar för utveckling av
omvårdnad – en fråga om
professionsetik. Arr: Svensk
sjuksköterskeförening. För mer
info: www.swenurse.se

20/11. Stockholm. ”Om
traumatiserade flykting-
föräldrar och deras små
barn”, presentation av
forskning. Arr: Röda Korsets
Center för torterade flyktingar.
För mer info:
www.redcross.se/rkcstockholm

22/11. Stockholm. Vad passar
vem? Aktuell psykoterapi-
forskning. RPC:s höstkonferens.
Arr: Riksföreningen psykoterapi-
forskning (RPC). För mer info:
www.rpc.nu

26-27/11. Hamar, Norge. 7.
Nasjonal  konferanse:
Menneskerettigheter, tvang
og etik. Arr: Norsk psykiatrisk
forening, Den Norske legeforening,
Sykehuset Innlandet HF. För mer
info: www.sykehuset-innlandet.no

27/11. Stockholm. Kultur och
samhälle i Afghanistan. Arr:
Regionförbundet Södra Småland.
För mer info: www.rfss.se

27/11. Stockholm. Existens och
hälsa. SEPT konferens. Arr:
Sällskapet för Existensiell Psykote-
rapi (SEPT). För mer info:
www.sept.nu

27/11. Malmö. The Migration
Seminar: ”Gaps” between
Muslims and Non-Muslims in
Public Debates and Public
Opinion. Arr: Malmö högskola.
För mer info: www.mah.se

December

3/12. Stockholm. Konferens för
att synliggöra landstingets
potentiella roll för romsk
inkludering. Arr: Länsstyrelsen,
Stockholm. För mer info:
http://minoritet.se/3363
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Övriga konferenser/utb

På gång Januari 2015

6-8/1. Miami. USA. ISTSS 30th

Annual Meeting. Healing
Lives and Communities:
Addressing the Effects of
Childhood Trauma Across the
Life. Arr: International Society for
Traumatic Stress Studies. För mer
info: www.istss.org

28-29/1. Stockholm. Psykisk
(O)hälsa. Arr: Expomedica i
samarbete med Sveriges kommuner
och landsting, Mind, Riksförbundet
Attention m fl. För mer info.
www.expomedica.se

Februari
4-5/2. Stockholm. Sjuksköter-
skornas smärtdagar.
Smärtanalys, diagnostisering
och rätt behandling. Arr: AB
Conductive. För mer info:
www.conductive.se

5/2. Sundsvall. Små barn och
trauma. Arr: Allmänna barnhuset.
För mer info:
www.allmannabarnhuset.se

5-7/12. Istanbul. Turkiet. Inter-
national Psychological
Trauma Meetings VIII. Men-
tal Health in War and Peace.
Arr: Human Rights Foundation of
Turkey, Istanbul University, Istan-
bul Faculty of Medicine,
Psychiatric Association of Turkey,
Psychological Trauma and Dis-
aster, Psychiatry Working Unit
m fl. För mer info:
www.ruhsaltravma2014.org

17-18/12. Las Vegas. USA. 3rd

International Conference on
Humanity, Culture and So-
ciety. Arr: ICHCS. För mer info:
www.ichcs.org

Mars
6-7/3. Gdansk. Polen. Interna-
tional Conference Gender,
Culture & Migration. Arr: PAR
Migration navigator. För mer info:
http://migrationnavigator.org

11-13/3. Göteborg. Svenska
Psykiatrikongressen 2015.
Arr. Svenska Psykiatriska Fören-
ingen. För mer info:
www.svenskpsykiatri.se

11-14/3. Kuala Lumpur. Malaysia.
XXIII World Family Therapy
Congress. Changing
Traditions and Systemic
Therapy: Dangers and
Opportunities for Families.
Arr. International Family Therapy
Association. För mer info:
www.ifta-congress.org

18-22/3. New York. USA. 19th

ISPS International Congress
in New York City. Tema:
From DNA to Neighbour-
hood: Relationship and
Experience in Psychosis – An
International Dialogue. För
mer info: www.isps2015nyc.org
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Nytt från regeringen

Nytt från regeringen
Regeringen föreslår förändringar inom tvångsvården.
I promemorian Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk
tvångsvård (Ds 2014:28) lämnas en rad förslag för att stärka patient-
säkerheten och rättssäkerheten för den som vårdas med stöd av lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, förkortad LPT, och lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, förkortad LRV. För mer info:
www.regeringen.se

Regeringen tillsätter en nationell samordnare för den sociala
barn- och ungdomsvården. Samordnarens uppgift är att ge kommu-
nerna stöd i deras arbete med att skapa en trygg och säker vård. Uppdra-
get sträcker sig från 1/11 2014 – 20/4 2017. För mer info:
www.regeringen.se

Regeringen har den 29/8 2014 beslutat att tilldela Karolinska institutet
5 miljoner kronor för ett projekt om behandling av psykisk ohälsa
inom primärvården. Projektet syftar till att genom primärvården göra
evidensbaserad psykologisk behandling tillgänglig för personer med mild
till måttlig psykisk ohälsa, och i ett första steg väntas projektet omfatta
omkring 2500 patienter per år. För mer info: www.regeringen.se

Uppdrag angående modell för stöd till unga med psykisk
ohälsa och som varken arbetar eller studerar. S2014/6311/FS.
Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällsfrågor (MUCF) i uppdrag att beskriva och om möjligt
föreslå en eller flera modeller för, hur samhällets stöd till
unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar
kan organiseras och hur samverkan mellan olika aktörer kan
utformas för att förbättra stödet för dessa unga att åter-
komma i aktivitet. För mer info: www.regeringen.se

Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång.
Lagrådsremiss. Utg: 12/9, 2014, Socialdepartementet. För mer info:
www.regerigen.se

Regeringen har beslutat att uppdra åt Socialstyrelsen att göra
en utlysning bland statliga universitet och högskolor i Sverige och föreslå
för regeringen vilket lärosäte som bör få uppdrag att vara ett natio-
nellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot
barn. S2012/275/FST. För mer info: www.regeringen.se

Ny styrning bortom New Public Management
I budgetpropositionen 2015 tar regeringen ett första steg mot att utveckla
styrningen i offentlig sektor i en riktning som innebär att professionernas
kunnande och yrkesetik blir mer vägledande än vad de är idag. För mer
info: www.regeringen.se

Övrigt nytt

Noterat

Övrigt nytt
1177 Vårdguiden
På uppdrag av Socialdepartementet och
SKL genomförs en pilotstudie i tre län:
Västerbotten, Kronoberg och Stock-
holm där piloterna ska titta på förut-
sättningarna för att skapa ett
bättre stöd för föräldrar på 1177/
Vårdguiden. Målgruppen är
familjer med barn med neuro-
psykiatriska funktionsned-
sättningar och piloterna genomförs i
samarbete med 1177 Vårdguiden.
Resultatet av piloten ska visa på förut-
sättningar, möjligheter och utmaningar
i arbetet med att integrera social-
tjänsten på 1177.se. För mer info:
www.ksl.se

Nobels fredspris 2014
Den norska Nobelkommitten har
beslutat att Nobels fredspris 2014 ska
tilldelas Kailash Satyarthi från
Indien och Malala Yousafzay 17 år
från Pakistan för deras kamp mot
förtryck av barn och ungdomar och för
alla barns rätt till utbildning. ”Barn
måste få gå i skolan och inte bli ekono-
miskt utnyttjade” står det i pris-
motiveringen. För mer info:
http://nobelpeaceprize.org
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Övrigt nytt forts

Dr Denis Mukwege 2014 års
vinnare av Sacharovpriset för
tankefrihet
Enligt beslut av Europa-
parlamentets talman och ledarna
för de politiska grupperna tilldelas
Dr Denis Mukwege, gynekolog,
specialiserad på behandling av
våldtäktsoffer och grundare av
Panzi-sjukhuset i Bukavu, Demo-
kratiska republiken Kongo  –  ”för
hans kamp med beskydd av framför
allt kvinnor”. För mer info:
www.europaparlamentet.se

Många yrkeskategorier har
idag ett internationellt samar-
bete över landsgränser där
man bedriver ideellt arbete på
olika sätt; bland annat erbjuds
medicinsk och humanitär hjälp i
olika länder, man ordnar fältarbete
utomlands, erbjuder internationell
praktik för studerande, handled-
ning på distans, utbildning samt
bedriver olika sociala projekt,
utvecklingsarbete, forskning
baserad på arbete i fält, publicerar
rapporter och arbetar med opini-
onsbildning m. m. Här följer länkar

till några exempel på yrkesgrupper
med sådan verksamhet:
www.lakareutangranser.se
www.psykologerutangranser.se
www.socionomerutangranser.se
www.tandlakareutangranser.se

Kompis Sverige  – är ett projekt
som bygger på möten mellan
nyanlända och etablerade
svenskar. Du som är nyanländ
kan här få kontakt med en person
som är etablerad sedan en längre
tid i Sverige. Projektet drivs av
Röda Korsets Storkyrko-/
Folkrättskrets i Stockholm. För
mer info: www.redcross.se

Caritas Sverige öppnar i no-
vember  ”Mötesplats Caritas”
på Södermalm i Stockholm. Målet
för verksamheten är att skapa en
trygg miljö där utsatta människor
kan få rådgivning, information om
vårt samhälle och medmänskligt
stöd. För mer info: www.caritas.se

Röda Korset öppnar
behandlingscenter för krigs-
och tortyrskadade i Göte-
borg. Hälso- och sjukvårds-
nämnden inom Västra Götalands-
regionen beslutade i oktober att

bidra med pengar till
behandlingscentret. För mer
info: www.redcross.se

Rådgivningsbyrån för
Asylsökande och Flyk-
tingar. Swedish Refugee
Advice Center ”erbjuder
kostnadsfri juridisk rådgivning i
frågor som rör asyl, familje-
återförening, svenskt medbor-
garskap och i allt övrigt som rör
den svenska utlännings-
lagstiftningen”. För mer info:
http://sweref.org
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Avhandlingar

Avhandlingar
Green, Dorotea (2014) Predictive Eye Movements During Action
Observation in Infancy. Understanding the Processes
Behind Action Prediction. Uppsala universitet. Departement of
Psychology.  För mer info: www.uu.se

Stretmo, Liv (2014) Governing the unaccompanied child –
media, policy and practice. Göteborgs universitet, Samhälls-
vetenskapliga fakulteten, Institutionen för sociologi och arbets-
vetenskap. För  mer info: www.gu.se

Tej Ram Jat (2014) Mödravård i Madhya Pradesh, Indien: en
upptäcksfärd med mänskliga rättigheter som vägledning.
Umeå universitet. Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. För
mer info: www.uu.se

Zachrison, Mozhgan (2014) Invisible Voices. Understanding the
Sociocultural Influences on Adult Migrant´s Second
Language Learning and Communicative Interaction.
Linköpings Universitet. Institutet för forskning om migration, etnicitet
och samhälle REMESO. För mer info: www.lu.se

Rapporter
Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka
förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet. Utg: Socialstyrelsen. 2014.
För mer info: www.socialstyrelsen.se

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. Upp-
följning av verksamhet bedriven med stöd av utvecklingsmedel under
2013. Utg. Socialstyrelsen. 2014.

Bryt tystnaden. Barn och unga om
samhällets stöd vid psykisk ohälsa.
Utg: Barnombudsmannen. 2014. För mer
info: www.barnombudsmannen.se

Dom har tagit mitt liv men inte dödat
mig. Red: S Freudenthal, A D’Orazio och
L Jonsson. Utg: Etikkommissionen i Sverige.
2014.

Edlund, P, Jensen, S, Lindell, A-L. Socialt utsatta EU-medborgare i
Malmö – deras situation och behov. Utg. Malmö stad, Sociala
Resursförvaltningen. 2014.

Global Strategy for Public Health. A UNHCR Strategy 2014-2018.
Utg: UNHCR, The UN Refugee Agency. 2014.

Rapporter

Masteruppsatser

Masteruppsatser
El-Haj Ibrahims, Zena. Psykisk
hälsa och mående hos
nyanlända barn i årskurs 7-9 –
en studie med the Strengths
and Difficulties Questionnaire
(SDQ) och fotografiintervju. För
mer info: www.uu.se

Schloesser Tarano, Karin (2014)
From Practice to Research: Case
Study of a Health
Communication Project for
Afghan Unaccompanied Child-
ren in Sweden. Master’s Program
in Prevention Science. Örebro Univer-
sitet, 2014. För mer info: www.oru.se
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 Rapporter forts
Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence
against children. Publ: UNICEF. 2014.

Jämlikhet och hälsofräm-
jande. Resultat från nationell
patientenkät och vård-
barometern. Utg: Sveriges Kom-
muner och Landsting 2014.

Kommunerna om mottagan-
det och etableringen av
nyanlända.”Nyanländ i Söder-
manland.” Utg: Länsstyrelsen
Södermanlands län. 2014. För mer
info:
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Möten om hälsa. Vägledning
inför hälsoundersökningar
för migranter. Utg: Folkhälso-
myndigheten, Solna. 2014. För mer
info: www.folkhalsomyndigheten.se

Rapporter från riksrevisionsverket, juni 2014.
• Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens –

Rätt insats i rätt tid?
• Nyanländ i Sverige – effektiva insatser för ett snabbt

mottagande?
• Etableringslotsar – fungerar länken mellan individen och

arbetsmarknaden?
För mer info: http://www.riksrevisionen.se/sv/GRANSKNINGAR/?year=2014

Sommerfeldt, M B., Hauge, M-I., Overlien, C. Minoritetsetniske barn og
unge og vold i Hjemmet. Rapport 3/2014. Utg: Nasjonalt kunnskapssenter
om vold og traumatisk stress. För mer info: www.nkvts.no

Wångdal, Josefin. Vilken betydelse har hälsolitteracitet för hälso-
undersökningen för asylsökande? Socialmedicinsk rapportserie. Upp-
sala Universitet.  Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 2014. För mer
info: www.uu.se

Vägledning för barnhälsovården. Utg: Socialstyrelsen. 2014

Vägledning för elevhälsan. Utg: Socialstyrelsen, Skolverket. 2014
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Nyheter

Tidskrifter

Tidskrifter
Se mig – också! Om
särbegåvades utsatt-
het. Smt.
www.socialmedicinsktidskrift.se
2014 årgång 91 häfte 2

Psykisk Hälsa. Tema
Stigma. 2014:2/
Årgång 55

Omvärlden. Nr 7
2014.

Migration Policy
Practice. Vol IV,
Number 3, 2014.

Transcultural psychiatry. Tema:
Indigenous Youth Resilience in
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