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 Att göra skillnad  
Helene Brodin lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet 
 
- Hur förhåller vi oss till etnisk, språklig och kulturell mångfald inom äldrevård och 

äldreomsorg idag?  
- Tar vi hänsyn till dessa faktorer vid bedömning av vård- och omsorgsbehov?  
- Tänker vi på att migrationen är en stressfaktor som kan påverka såväl hälsa som 

social och ekonomisk status?  
 
 

 Landstingets tandvårdsstöd och uppsökande verksamhet 
Bo Persson övertandläkare och Marie-Louise Hagman-Gustafsson tandhygienist 
 
 

 Möten med och behov hos äldre papperslösa 
Röda Korsets vårdmottagning 
 
 

 Hälsokommunikatörers möte med äldre assyrier 
Ammar Alobaidi och Nadia Toma Transkulturellt Centrum  
 
 
 

(OBS ange fakturaadress och ev SLL 
referenskod) eller via webbplatsen www.slso.sll.se/tc under Utbildning/TC kursanmälan. 

 

 

mailto:ann.johansson-olsson@sll.se
mailto:ghebru@sll.se
http://www.slso.sll.se/tc


 

Transkulturellt Centrum 

S:t Göransgatan 126 pl13 Tfn 08-123 486 80 E-post tc@sll.se                        

112 81 Stockholm Fax 08-123 497 02 www.slso.sll.se/tc 

T-bana Stadshagen, uppgång S:t Görans sjukhus 

 
 

08:30–09:00 Kaffe och smörgås  

09:00–09:10 Välkommen  
 
 09:10–10:00 Hälsokommunikatörers möte med äldre assyrier 

Ammar Alobaidi och Nadia Toma Transkulturellt Centrum  
 
10:00– 10:10  Paus 
 
10:10–11:00   Möten med och behov hos äldre papperslösa 

Röda Korsets vårdmottagning och projektet Under Ytan 

11:05–11:35     Landstingets tandvårdsstöd 
Bo Persson övertandläkare Tandvårdsenheten Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen Stockholms Läns Landsting 

11:45–13:00  Lunch på egen hand 
 

13:00–13:45 Uppsökande verksamhet och mobil tandvård 
Marie-Louise Hagman-Gustafsson tandhygienist avd för 
Gerodonti KI 
 

13:50–15:50 Att göra skillnad  
Helene Brodin, lektor vid Institutionen för socialt arbete vid 
Stockholms Universitet 

  
Hur förhåller vi oss till etnisk, språklig och kulturell 
mångfald inom äldrevård och äldreomsorg idag?  
Tar vi hänsyn till dessa faktorer vid bedömning av vård- 
och omsorgsbehov?  
Tänker vi på att migrationen är en stressfaktor som kan 
påverka såväl hälsa som social och ekonomisk status?  
Eller tar vi för stor hänsyn till faktorer som kultur eller 
språk och överdriver skillnaderna?  

 
Föreläsningen diskuterar och fördjupar dessa frågor med 
hjälp av exempel hämtade från bland annat 
äldreomsorgen. 

 
15:50–16:15  Avslutning och utvärdering  


