Inbjudan

Interkulturell vård och omsorg
Välkommen till en mötesplats där du får både kunskap och möjlighet till
erfarenhetsutbyte med kollegor kring interkulturalitet inom vård och
omsorg i kommunal sektor. Ungefär 18 procent av Sveriges befolkning är
född i ett annat land än Sverige. Hur påverkar vår bakgrund och våra
erfarenheter vårt förhållningssätt? Och hur kan vården möta brukare,
anhöriga och kollegor när de kulturella referensramar skiljer sig åt?
Tid och plats:

31 maj kl. 9.30 – 15.30 på Hotell Riverton, Stora Badhusgatan
26, Göteborg. Registrering och fika från kl. 9.00

Målgrupp:

Medarbetare och chefer inom kommunens vård och omsorg för
äldre.

Arrangör:

Projektet InVäst – Integration Västsverige

Anmälan:

Anmäl dig här, senast den 15 maj.
Mötesplatsen är avgiftsfri, lunch och fika ingår.

Kontakt:

Frågor kring anmälan: GRkurskonferens@grkom.se
Frågor kring innehåll: linda.karlsson@grkom.se,
tfn: 031-335 52 04.
Läs mer om mötesplatsen innehåll på nästa sida!

Program
Interkulturell vård och omsorg
Öncel Naldemirci
Hur möter vi brukare från olika
kulturella bakgrunder? Vilka
kompetenser har vi och hur kan vi
utveckla dem? Öncel är forskare vid
Göteborgs Universitet och delar
kunskap om migration, åldrande,
personcentrerad vård och
interkulturellt förhållningssätt.
Hur når vi nyanlända äldre?
Göteborgs Stad sdf Angered och
Västra Göteborg
Erfarenheter från ett samarbete med
idéburna organisationer för att nå
nyanlända äldre. Samarbetet sker
inom ramen för IOP (Idéburet
offentligt partnerskap).
Mångkulturella arbetslag
Solange Hamrin
Hur kan ledare och medarbetare bidra
till integration på arbetsplatsen?
Solange är forskare vid
Mittuniversitetet och delar kunskaper
från en studie om mångkulturella
grupper inom äldreomsorgen.
Språkombud på arbetsplatsen
Olga Orrit och Margaretha Allen
Konceptet språkombud har utvecklats
av Stiftelsen Äldrecentrum. Som
språkombud stödjer du dina kollegor
och skapar förutsättningar för
språkutvecklande arbetsplatser.

Interreligiöst perspektiv på vård och
omsorg
Daniel Brattgård, f.d sjukhuspräst m.fl.
Ett samtal mellan ledare inom olika
religioner kring vård och omsorg. Hur
skiljer sig synen på palliativ vård,
anhörigas roll med mer.

Information
Efter din anmälan kommer du att få
några frågor kopplade till
interkulturalitet och din yrkesroll. Vi
önskar att du tar dig tid att svara på
frågorna, både för att själv förbereda
dig inför mötesplatsen och för att vi
ska kunna planera dagen på bästa sätt.
Mötesplatsen arrangeras inom ramen
för projektet InVäst, som finansieras
av europeiska socialfonden (ESF). Som
deltagare i ett ESF-projekt ska du
lämna uppgifter om hur många
timmar du deltagit i mötesplatsen,
samt lagt på de förberedande
uppgifterna. Du kommer därför att få
en närvarorapport skickad till dig.
Denna fungerar som inträdesbiljett
och ska tas med till mötesplatsen efter
att den fyllts i och undertecknats av
dig och din överordnade chef.
I samband med mötesplatsen kommer
du att få tips på fördjupande material
kring interkulturalitet.

Läs mer om InVäst på
grkom.se/invast

