E kens Dag 2015 arrangeras av Pa entnämnden E ska nämnden
i samarbete med E ska Rådet
Anmälan skickas ll:
eva.fredholm@lvn.se (tel: 0611-801 94)
Sista anmälningsdag är den 13 november 2015
Kostnad 500 kr inklusive lunch och kaﬀe fm och em.

VÄLKOMMEN

E kens Dag 2015
Torsdag 26 november 2015
Parkaden Härnösand
Kl 9.30 - 16.00

.

Anna Melle, gymnasielärare,
förfa are, föreläsare
9.30 - 12.00
(kaﬀe 10.15-10.30)

Kulturkrockar mellan pa enter och vårdpersonal och mellan vårdpersonal
Idag finns det många olika invandrargrupper i Sverige, det är människor
från Afrika, Mellanöstern och Asien som alla har en annorlunda och o a
främmande bakgrund, religion och tradi oner som gör a man ser på
vården och personalen (läkare, tandläkare, tandsköterskor, sjuksköterskor,
barnmorskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterskor) på
e för ”vanliga svenskar” främmande sä .
Vissa pa enter har hela rummet fullt av anhöriga, andra kräver morfin för
”obefintlig” smärta medan en tredje tycker a personalen inte alls förstår
henne/honom. Båda parter blir frustrerade och pratar förbi varandra.
Anna Melle är idag verksam som gymnasielärare i historia och samhällsvetenskap. Hon har tjänstgjort som nämndeman i Göta hovrä och ngsrä .
Hon har en bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället och
föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar och hedersrelaterat våld
samt om pa entbemötande inom vården.
www.annamelle.com

Ingela Olsson, chef för
invandrarbyrån i Helsingborg,
sfi-lärare, förfa are, föreläsare
13.00 - 16.00
(kaﬀe 14.00 - 14.30)

Kulturmöten och kulturkrockar i vården
Synen på sjukdomar och död är i många kulturer annorlunda än vår västerländska. A möta invandrare i vården kan därför upplevas som svårt. A
arbeta med pa enter från hela världen ställer därför stora krav på kunskap
om olika kulturer och förståelse för olika sä a se på sjukdomar, sjukvård
och medicinering. Under föreläsningen berörs:
- Synen på sjukdomar och botande i olika kulturer
- Mötet mellan personal och pa ent, om olika förväntningar
- A u rycka känslor i olika kulturer
- Möte med anhöriga och pa enter inför döden
- A arbeta genom tolk
Ingela Olsson har 25 års erfarenhet av arbete med människor från hela världen, bl.a. som lärare i svenska för invandrare, arbetskonsulent på Ami samt
som chef för Invandrarbyrån i Helsingborg. Hon är förfa are ll sex böcker,
en av dem heter: kulturvärden och krockar i vården.
www.ingelaolsson.se

