
Kulturmöten 
vid vård och omsorg 
i hemmet

Kompetens- och verksamhetsutveckling

BESKRIVNING
Denna utbildningsdag fokuserar på när personal kommer hem till 
brukares hem för att ge vård och omsorg. Det kan handla om vård 
i samband med sjukdom, palliativ vård eller vård och omsorg av 
äldre. 

Att komma in i någons hem kan vara såväl ett privilegium som en 
utmaning. Under denna utbildningsdag kommer vi att titta dels på 
hur ett mer generellt förhållningssätt till kulturmöten kan hjälpa oss 
samt vilka etiska dilemman som kan uppstå i samband med vård 
och omsorg i hemmet. Vi kommer också att få möta en judisk, en 
romsk och en muslimsk företrädare som berättar som vad som är 
viktigt kring vård och omsorg utifrån deras traditioner. 

Det kommer vara en dag för reflektion och samtal om svåra möten, 
om fina möten och om att ge vård och omsorg till människor med 
olika bakgrund och önskemål. 

MÅLGRUPP
Utbildningsdagen vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete 
genomför vård- och/eller omsorgsinsatser i brukares hem. Inga 
förkunskaper krävs. 

Utbildningsdagen är en vidareutveckling av en mötesplats kring palliativ vård 
som genomfördes inom projektet Inväst under vårterminen 2019. 

En utbildningsdag
torsdag 5 december 2019
i Göteborg



INNEHÅLL
Kulturmöten vid vård i hemmet

TID OCH PLATS
Torsdag 5 december 2019 kl 09.00–16.30 
Registrering med kaffe/smörgås 08.30.
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata  5A, 
Göteborg. 

AVGIFT
1 600 kr exkl moms för Göteborgs regionens 
medlemskommuner.
1 800 kr exkl moms för övriga.
I avgiften ingår fika och lunch.

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.
Sista anmälningsdag: 4 november 2019. 
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se
Begränsat deltagarantal!
Anmälan är bindande och vid återbud efter 
sista anmälningsdag debiteras full avgift. 
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan 
person.

UPPLYSNINGAR
Patrick Gruczkun, Göteborgsregionen, 
tel. 031-335 51 82.
patrick.gruczkun@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras 
dina personuppgifter i våra administrativa 
program. 
Läs mer om hur vi behandlar personupp-
gifter: www.goteborgsregionen.se/integri-
tetspolicy

www.goteborgsregionen.se

PROGRAM
08.30 Registrering och morgonfika

09.00 Interkulturellt förhållningssätt
 Dagens första pass utgår från modellen ”Sex steg för interkulturell 

kompetens”.
 Passet tar upp modeller för att förstå interkulturalitet, konkreta 

verktyg för att agera konstruktivt i kulturmöten och dilemma som 
kan uppstå i vård och omsorgssituationer i brukares hemmiljö. 
Metoden är interaktiv och kortare föreläsningar varvas med 
gruppdiskussioner och filmklipp. Deltagarna får också med sig 
samtalsstöd och tips för hur de kan fortsätta diskussionerna kring 
temat i sin hemorganisation. Passet leds av Patrick Gruczkun, 
utbildningsledare på Göteborgsregionen, igenom

10.40 Paus

11.00 Vad väntar mig? Om etik och omsorg inom hemtjänsten
 Författaren Marie Hållander kommer i sin föreläsning att prata 

om etik, dilemman och omsorg utifrån hennes poetiska skildring 
Tjänster i hemmet (Kabusa Böcker, 2013), som är en bok om att 
arbeta inom hemtjänsten i Göteborg. Hållander är även lektor i 
pedagogik vid Södertörns högskola och undervisar inom ämnet 
pedagogik och inom lärarutbildning. I sin forskning har hon 
bland annat skrivit avhandlingen Det omöjliga vittnandet, om 
vittnesmålets pedagogiska möjligheter (Eskaton, 2017).

12.00 Lunch

13.00 Läkaren och rabbinen. Om judiska perspektiv på 
medicin, vård och omsorg

 Rabbi Peter Borenstein

13.45 Erfarenheter från romska brukares/patienters 
upplevelser av vård- och omsorgsrelationer

 Marcela Kovacsova från organisationen Trajosko Drom

14.30 Paus

15.00 Islamsk tradition kring livets slutskede
 Kalsoom Kaleem, ordförande i Göteborgs moské

15.45 Samlat panelsamtal med dagens föreläsare

16.30 Slut för dagen

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10623

