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Vilka vi är...
Vårt främsta mål är att främja hälsa och förebygga ohälsa
bland framförallt nyanlända men även andra invandrargrupper.
Vi har utländsk bakgrund och hälso- och sjukvårdsutbildning. Utöver kompetens i hälsofrågor och flerspråkighet så har vi unika insikter i olika kulturella aspekter. Genom det kontinuerliga arbetet med
grupperna utvecklas våra kunskaper om deras erfarenheter, behov
och önskemål.
Förutom lätt svenska så arbetar vi för närvarande på arabiska, dari,
somaliska och tigrinja.
Vi är en del av Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting.

och hur vi arbetar ...
Vi informerar och vägleder inom hälso-områden som

• Att hitta rätt i sjuk- och tandvården
• Migration och hälsa
• Levnadsvanor
• Sexuell hälsa och samlevnad
• Familjehälsa
Vi arbetar med dialogpedagogik och motiverande samtal i grupper. Det
innebär att tvåvägskommunikationen är en central del i vårt arbete.
Informationen och vägledningen utmärks av öppen diskussion och
reflektioner.

Ett par exempel på deltagares tankar:

”Jag har lärt mig t.ex. att gammal medicin ska man lämna till apoteket
och inte spola i toaletten. Sen har vi lärt oss att det är väldigt viktigt att
röra på sig och träna. ....Om man inte förbereder och inte planerar är det
lätt att man blir stressad. Om man stressar för mycket kan man bli sjuk…
Att man måste skapa rutiner för barn: när de ska lägga sig, när de får
vara ute, när de ska äta! ...”
”... informationen påverkade oss så bra att vi tog med oss hem och vi försökte påverka familjerna att de ska också följa upp den. T.ex. rökning och
till och med hur man reglerar livet här i Sverige...”

Gruppernas egna erfarenheter och behov utgör utgångspunkten och
bestämmer riktningen för vårt arbete och vi träffas från allt mellan
6-15 gånger.
Utöver detta föreläser vi och ger konsultationer till personalgrupper, exempelvis inom vårdsektorn.
Under 2015-16 drivs ett samverkansprojekt med Centrum för
Samhällsorientering om hälsokommunikation för nyanlända inom
Samhällsorienteringen.
I nuläget samarbetar vi med kommunerna Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Nacka, Lidingö, Sigtuna, Sollentuna, Stockholms stad,
Sundbyberg, Södertälje och Upplands Väsby samt med hälso- och
sjukvården i länet. Arbetet planeras tillsammans med våra samarbetspartner utifrån behov och önskemål.
Även andra kommuner samt vårdpersonal inom Stockholms län är välkomna att höra av sig till oss.
Kontakta gärna oss på mejl hk@sll.se, tel 123 486 74/-89/77/-80 och läs mer på www.transkulturelltcentrum.se
Postadress: Transkulturellt Centrum, S:t Görans sjukhus, plan 13,
112 81 Stockholm
Besöksadress: S:t Göransgatan 126, plan 13 (T-Stadshagen)
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