Om kulturmöten
och kulturkrockar

”Det börjar som en saga och
fortsätter med fakta. På slutet
får man veta hur det gick med
den tappade tanden.” Så sammanfattar nioåringen faktaboken om tänder som riktar sig till
barn i lågstadieåldern. Det är en
ambitiös genomgång av olika
aspekter av tänder. Bland annat
får man veta vad en tandläkare
gör, hur långt tillbaka i tiden
yrket har funnits och givetvis
vilka djur som har störst, minst
och flest tänder. Det går också
att lära sig hur tänder är uppbyggda i en av många färgglada
fina illustrationer.
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Vem möter du? är rubriken på
det första kapitlet i boken. Det
är en genomgående röd tråd i
boken: att ta sig tid att förstå
och lära känna varandra, att lyssna och våga fråga. Författarna
har båda erfarenheter av mångkulturella miljöer och vill med
boken ”bidra till ökad interkulturell och emotionell förståelse för
patienter med en annan etnisk
och kulturell bakgrund”.
De exemplifierar olika
svårigheter med patientfall
och bygger på med information, konkreta tips och ”bra att
tänka på”-listor. Hur
bemöter du en traumatiserad person,
någon som talar
och förstår svenska
dåligt, eller någon
som vill ha med sig
många familjemedlemmar in i behandlingsrummet?
Boken kan vara en
hjälp att möta varje patient efter
hens förutsättningar, erfarenheter och behov.
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Färgglada fakta
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Mest läst på webben:
● Tandvårdsklinik har förstörts i brand
● Tandvårdsbidraget höjs 2018
● Toppbetyg behövs inte till tandläkarutbildningen
● Komplettering till polsk examen på gång
● Höjt tandvårdsbidrag för pensionärer
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