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Möter du flyktingar i ditt arbete och vill förbättra dina möjligheter att stödja dem till en 
bättre hälsa? Oavsett om en flykting kommer ensam eller med sin familj är nära relationer av 
stor betydelse för förmåga till återhämtning efter traumatiserande upplevelser från krig och 
konflikt. För många flyktingar och migranter utspelar sig vardagslivet på flera platser 
samtidigt. Relationer och familjeekonomi, livsmål och identiteter formas inom ett socialt 
sammanhang som spänner över nationsgränser och påverkar den enskilde individen i sina 
ansträngningar att forma livet i sitt nya hemland. 
 
Kursen belyser betydelsen av ett familjeperspektiv, att såväl den enskilde individen som närstående ges 
möjlighet till delaktighet och blir delaktiga i vård och behandling ur ett interkulturellt perspektiv. 
Kommunikation och bemötande sker i ett socialt och kulturellt sammanhang. För en god kommunikation och 
gott bemötande i vården behöver vi uppmärksamma betydelsen av kulturell och etnisk mångfald hos de 
personer som söker vård och behandling. 

 
Kursens mål 
Kursen syftar till att ge deltagarna ökad kompetens i att tillämpa ett familjeperspektiv i bedömning, omsorgs- 
och behandlingsarbete med personer med flykting- och migrationsbakgrund. Kursen syftar också till att öka 
kunskapen om betydelsen av familjeperspektiv i vård och behandling för förmåga till återhämtning samt etiska 
aspekter inom området. 
 
Kursen skall även leda till att deltagaren blir bättre på/ känner till mer om: 

 Förklara betydelsen av patienters och närståendes delaktighet i behandling ur ett interkulturellt 
perspektiv 

 Att identifiera kris och traumarisk samt skyddsfaktorer hos individ, familj, ensamkommande barn och 
unga 

 att sammanfatta kulturella faktorers påverkan på hälsan 

 att pröva och kritiskt granska narrativ intervjumetod i arbete med individer och familjer med 
immigrantbakgrund 

 reflektera över etiska problem som kan uppstå i arbetet med familjer i migration 

 granska egna attityder, värderingar och förhållningssätt i relation till migration och integration 

 
Kursupplägg 
Litteraturstudier, föreläsningar, workshop/färdighetsövningar samt individuell hemexamination med på 
följande examinationsseminarium där varje deltagare presenterar sin essä baserat på en fallbeskrivning, teori, 
etiska aspekter och egna reflektioner. 
 
Kurstillfällena omfattar tre gånger två heldagar samt en dag för examination. 
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     Ur kursinnehållet 

 Migrationens effekt på hälsan 

 Migrationens effekt på sociala förhållanden för familjer 

 Hälsans sociala bestämningsfaktorer 

 Transkulturell psykiatri, kultur och hälsa 

 Kulturformuleringsintervjun, ett praktiskt instrument i DSM-5 

 Erfarenheter av kulturella aspekter från en psykiatrisk mottagning/bemötande av familjer 

 Globala familjer 

 Trauma – psykologiska och sociala konsekvenser, bemötande, orientering och behandling 

 Hur arbetar man i vården med familjeperspektiv när det gäller vuxna anhöriga 

 Suicid och anhöriga 

 Barn och psykisk ohälsa – hur barn påverkas av flykt, barn och trauma 

 Familjearbete med barn, barn som anhöriga 

 Hedersproblematik 

 Ensamkommande barn  - att ha ett familjeperspektiv i arbete med ensamkommande barn och unga 
 
 

Tid och plats 
Schemalagda kursdagar: 5-6 mars, 9-10 april, 7-8 maj samt 11 juni 

Lokal: Transkulturellt centrum, se www.transkulturelltcentrum.se för karta 

Mer information 
Vid frågor om kursinnehåll: 
Maria Sundvall, kursansvarig 
Transkulturellt Centrum 
E-post:maria.sundvall@sll.se 
Telefon08-1234 86 90 
 

Vid frågor om anmälan respektive administrativa frågor: 

Monica Rönning-Frick, studierektor 

Ersta Sköndal högskola 

E-post: Monica.Ronning-Frick@esh.se  

Telefon:08-555 051 17 

 

Kostnad 
6 700 kr (exkl moms). Kurslitteratur ingår ej. Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på 

högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för 

uppdragsutbildning. www.esh.se/avtalsvillkor 

 

Anmälan 
Senast 5 februari 2018 

Anmälan sändes till: Ersta Sköndal högskola, Uppdragsutbildningsenheten, Box 441, 128 06 Sköndal eller faxas 

in på faxnr 08-555 051 65 

Anmälningsblankett - kommer ut på ESH:s hemsida under september: www.esh.se 
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