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Workshop inom medicin och odontologi

Kulturkrockar i vården

KURSGIVARE: Mohammad Fazlhashemi, Professor i islamisk filosofi och 
teologi vid Uppsala universitet, Tore Sahlin, Specialisttandläkare i 
parodontologi, lic organisationskonsult, Curomed, Umeå, Sven-Olof Einarsson, 
tandläkare, Stockholm.

PLATS: Marrakech, Marocko
TID:    prel 27 april - 2 maj 2019
KURSFORM:    Föreläsningar, seminarier
MÅLGRUPP:    All vårdpersonal

Kursen har följande tre huvudteman: 

1 KULTURKROCKAR I VÅRDEN
På våra mottagningar, såväl inom tandvård som sjukvård, möter vi numera så gott som
dagligen patienter från fjärran länder. Dessa möten ställer oss inför nya utmaningar. Dels kan
det råda uttalade kommunikationssvårigheter och dels kan patienterna komma från en helt
annorlunda kultur. Inställningen till sjukdom, lidande och död kan vara annorlunda mot vad vi
är vana vid. Likaså kan förväntningarna på vården och vårdgivarna skilja sig från vad som är
brukligt bland infödda vårdtagare. 

2 KOMMUNIKATION I ETT MÅNGKULTURELLT SAMHÄLLE
Vård handlar även om att värdera vårdsituationer som kan uppkomma i det kliniska arbetet
och kunna kommunicera utifrån individens kulturella bakgrund och trosföreställningar. Trots
allt är medverkan från patienten avgörande för att behandlingens skall lyckas och målet för all
vårdande verksamhet är att bota. Förutsättningen är en dialogisk förståelse mellan
vårdpersonal och patient. Inte minst inom odontologin, där vårdprocessen ofta sträcker sig
över en längre tid, är det avgörande för ett lyckat resultat, att ett förtroendefullt förhållande
uppstår. 

3. FORSKNINGSNYHETER SOM BERÖR MEDICIN OCH ODONTOLOGI
Epigenetiken är ett område som går snabbt framåt. Att gener kan vara avslagna och påslagna
har en avgörande betydelse för hälsan där ny forskning visar mycket intressanta resultat. Inom
parodontologin har svenska forskare visat hur bakterier som orsakar parodontit också
medverkar till uppkomst av hjärt/kärlsjukdom. Mekanismen är mycket spännande och
klarlagd i detalj. Tarmflorans betydelse för genomsläppligheten i tarmen och dess påverkan av
kosten är högintressant och den nya forskningen möjliggörs av att man kunnat klarlägga den
komplicerade floran med hjälp av DNA-teknik.
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KURSRESA - PROGRAM

PRELIMINÄRA TIDER

LÖRDAG 27 APRIL: AVRESA TILL MAROCKO 

Avresa från Stockholm och Köpenhamn direkt till Marrakech med Norwegian. 

Flyg till Marrakech där vi landar under eftermiddagen. Transfer till El Saadi Marrakech
Resort (5*hotell nära Medinan) för incheckning och vila. Hotellet ligger strax utanför
Medinan som är benämningen på gamla stadskärnan i Marrakech. Välkomstmiddag under
kvällen.

Marrakech är en av Marockos kungliga städer och grundades 1062 av det muslimska
berberfolket almoraviderna under ledning av Yusuf Ibn Tashufin. Staden blev snart ett
betydande centrum i den muslimska världen. När Yusuf Ibn Tashufins son, Ali, styrde staden
byggdes bland annat de sinnrika, underjordiska bevattningskanaler som än idag förser
trädgårdar och parker med vatten. Muslimer från iberiska halvön sökte sig till Marrakech
och tog med sig den vackra andalusiska arkitekturen som blev stadens signum. 

SÖNDAG 28 APRIL: MARRAKECH

Kursintroduktion med presentation av kursgivare och kursteman.

Kurs på förmiddagen (3t)

Vanliga, ovanliga och provocerande kulturkrockar i vården  kl 09.00 – 10.30

• Hur rotfyller man på en patient med burka? 
• Måste kvinnliga patienter ha en manlig släkting som eskort? 
• Tolkningsproblem. 
• Varma och kalla sjukdomar. Antibiotika är en varm medicin 

och kan därför inte användas för att behandla infektioner
som är varma sjukdomar.

Kaffepaus kl 10.30 – 11.00

• Dialog med deltagarna om deras egna erfarenheter av patienter med olika kulturell 
bakgrund och problemsituationer som kan uppstå.

Transkulturella faktorers betydelse för sjukdomsuppfattning kl 11.00 – 12.30

• Sjukdoms- och hälsobegreppens kulturella förankring;
• Medicinsk antropologi - sjukdom är inte bara ett biologiskt tillstånd;
• Lidandets och sjukdomens mening i olika kulturer;
• Synen på lidande och död under olika tidsepoker.

Lunch kl 12.30 – 13.30
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Kurs på eftermiddagen (3t) kl 13.30 – 15.00

Kaffepaus kl 15.00 – 15.30

Integrering i en annan kultur kl 15.30 – 17.00

• Förändring av den kulturella identiteten;
• Motståndskulturer och subkulturer inom majoritetssamhället;
• Arbetskraftsinvandring, ”flyktinginvandring”, 
• Integrering/assimilering;
• Finns det grupper som vägrar att integreras i samhället? 

Övernattning på El Saadi Marrakech Resort.

MÅNDAG 29 APRIL: MARRAKECH 

Kurs på förmiddagen (3t) kl 09.00 – 10.30 

Medicin och odontologi i samverkan

• Inflammationsmodeller för hjärt/kärlsjukdom;
• Inflammationsmodeller för autoimmuna sjukdomar 
• Reumatiska sjukdomar;
• Parodontit som en inflammatorisk sjukdom.

Kaffepaus kl 10.30 – 11.00

Medicin och odontologi i samverkan kl 11.00 – 12.30 

• Parodontitens betydelse för hjärt/kärlsjukdom – spännande detektivarbete
• Kliniska aspekter

Lunch kl 12.30 – 13.30

Kurs på förmiddagen (3t)

Grundläggande kulturkunskap kl 13.30  - 15.00

• Islams rötter, sunni och shiaislam
• Storkalifatet och den muslimska guldåldern 
• Islams dynamiska mellanperiod; 

Kaffepaus kl 15.00 – 15.30
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Grundläggande kulturkunskap kl 15.30 – 17.00

• Sunni och shiaislam som statsreligion;
• Islams moderna historia från Osmanska riket till Pahlaviepoken. 

Övernattning på El Saadi Marrakech Resort.

TISDAG 30 APRIL: MARRAKECH 

Kurs på förmiddagen (3t)

Grundläggande kulturkunskap kl 09.00 – 10.30 

• Olika filosofiska skolor inom islam och tidiga vetenskapliga landvinningar;
• Olika rättsskolor och tolkningstraditioner av Koranen; 

Kaffepaus kl 10.30 – 11.00

Grundläggande kulturkunskap kl 11.00 – 12.30 

• Framväxten av politisk islam;
• Reformation av islam, historiekritisk textläsning, feministiskt jihad, separation mellan

religion och stat. 

Lunch kl 12.30 – 13.30

Kurs på eftermiddagen (3t)

Den svåra kommunikationen kl 13.30 – 15.00 

• Kommunikation över kulturbarriärerna;
• Betydelsen av kulturkunskap när ett hälsobudskap skall förmedlas; 
• Syftet måste ändå vara att få patienten frisk och förmedla hälsa.

Kaffepaus kl 15.00 – 15.30

Medicinsk antropologi kl 15.30 – 17.00

• Förvetenskapliga föreställningar som är en del av det 
kollektiva medvetandet i Mellanöstern; 

• Sjukdomsbegreppets kulturella dimensioner som ”det onda ögat”,
• Guds straff, hybris etc
• Medicinska tankesystem som influerat den islamska världen. 

Övernattning på El Saadi Marrakech Resort.

KusprMarocko19 5(8)



ONSDAG 1 MAJ: MARAKECH 

Kurs på förmiddagen (4t) 

Studiebesök vid ett sjukhus eller klinik i Marrakech för samtal med marockanska doktorer om
det finns något kulturspecifikt när det gäller muslimska patienter i synen på hälsa och
sjukdom. Marocko har många etniska grupper (araber, berber, tuareger) och hur hanterar man
eventuella kulturskillnader mellan dessa grupper?  

Eftermiddagen fri. 

Övernattning på El Saadi Marrakech Resort.

TORSDAG 2 MAJ: MARRAKECH 

Kurs på förmiddagen (3t)

Medicin och odontologi i samverkan kl 09.00 – 10.30 

• Genetik och epigenetik, aktuellt forskningsläge; 
• Aktivering och deaktivering av DNA

Kaffepaus kl 10.30 – 11.00

Medicin och odontologi i samverkan kl 11.00 – 12.30

• Genetik och epigenetikens betydelse för personlighet
• Reparationsmekanismer i kroppen
• Kliniska aspekter

Lunch kl 12.30 – 13.30

Kurs på eftermiddagen (2t)

Medicin och odontologi i samverkan kl 13.30 – 15.30 

• Tarmflora, hälsa och sjukdom, spännande forskningsutveckling.
• Gruppdiskussioner.

Övernattning på El Saadi Marrakech Resort.
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FREDAG 3 MAJ: MARRAKECH 

Kurs på förmiddagen (3t)

Utmaningar, provocerande situationer och svårigheter kl 09.00 – 10.30

• Besvärliga symptom som inte alltid är sjukdom;
• Psyko-somatiska symptom som har sin grund i en kulturell 

kontext (onda andar, magiska krafter, ”det onda ögat”och liknande);
• Hur uttrycker man smärta?
• Synen på äktenskap och sexualitet i olika kulturer.

Kaffepaus kl 10.30 – 11.00

Modell för dialogisk förståelse kl 11.00 – 12.30

• Dialogisk förståelse och förhållningssätt till patienter med annan kulturbakgrund;
• Förstå patientens upplevelse av sjukdomstillståndet;
• Utvärdera resultatet av medicinska undersökningar; 
• Förmedla den medicinska tolkningen av sjukdomsprocessen baserad på medicinska

fakta. 

Lunch kl 12.30 – 13.30

Modell för dialogisk förståelse kl 13.30 – 15.00

• Samförstånd med patienten när det gäller behandlingsstrategin;
• Eventuellt godta kompromisser mellan etablerade medicinska 

metoder och traditionella om dessa inte är skadliga för patienten.

Kaffepaus kl 15.00-15.30

Kulturkrockar i vården kl 15.30 – 17.00

• Symposium om olika patientfall som deltagarna råkat ut för. 
• Fingerade situationer som presenteras för kursdeltagarna diskuteras. 
• Hur skulle man handla?
• Sammanfattning och avslutning. 

Övernattning på El Saadi Marrakech Resort.

LÖRDAG 4 MAJ: ÅTERRESA TILL SVERIGE 

Återresa till Stockholm med Norwegian. 
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Priser och resfakta

Kurs: Kulturkrockar i vården, prel 27 april-2 maj 2019

Kursavgift: 13.800 kr inkl svensk moms 2.760 kr
Resans pris: 26.800 kr. I resans pris ingår:

• Flyg i ekonomiklass Stockholm - Marrakech t o r
• Hotell med del i dubbelrum
• Frukostpension
• Stadsrundtur i Marrakech gamla stad
• Svensk färdledning
• Flygskatter och säkerhetsavgifter
• Transfers och transporter enligt programmet 

I priset ingår inte:
• Drycker och dricks
• Enkelrumstillägg: 5.700 kr

Privat tilläggsresa: Marockos kungastäder, prel 2-7 maj 2019
Pris: ca 9.500 kr. För detaljer se resprogrammet, curomed.se

Resevillkor
Priser och resdagar är baserade på flyg- och hotelltariffer, valutakurser och tidtabeller gällande i
oktober 2018. Alla uppgifter lämnas med reservation för ändringar efter detta datum. Allt flyg sker i
ekonomiklass. Vi förbehåller oss rätten att ändra hotell till andra likvärdiga om det skulle vara
nödvändigt. Resplanen kan också komma att ändras p.g.a. faktorer utanför vår kontroll.
Researrangören frånsäger sig allt ansvar för eventuella tidtabelländringar för flygen eller händelser av
force majeure-karaktär. Resans pris är baserat på att minst 20 personer deltar. Det går inte att bara
välja tilläggsresan.

Allmänna resevillkor
För dessa resor gäller de allmänna resevillkor som antagits 1975-06-16 av Svenska Resebranschens
Förening och Researrangörsföreningen i Skandinavien efter överläggningar med KO. 

Särskilda Resevillkor
Avbeställning ska ske skriftligt. Expeditionsavgiften vid avbeställning är 2.000 kr samt ev kostnader
som debiteras för avbokning av flyg, hotell mm. Vid avbeställning senare än 60 dagar före avresan
äger researrangören rätt att tillgodoräkna sig hela resans pris. Ändringar utöver det givna
researrangemanget kan i allmänhet inte göras eftersom detta är en gruppbokning. 

Reseförsäkring 
Detta är en tjänsteresa och då gäller inte den vanliga hemförsäkringen. Medlemmar i Praktikertjänst
har en tjänstereseförsäkring genom företaget och vårdpersonal som inte är anslutna till Praktikertjänst
bör kontrollera sitt försäkringsskydd vid tjänsteresor. Kontrollera om avbeställningsskydd ingår i din
reseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag angående detta, alternativt teckna reseskydd via
försäkringsaktiebolagt ERV.se. Frågor om företagsförsäkring: Telefon: 0770 457 970. Telefon till
förmedlarservice: 0770-456 908; E-post: corporate@erv.se;  Fax: 08 454 33 21

Curomed Utbildning AB, Håkmark 213, 905 91 Umeå, 090-38375 
www.curomed.se, info@curomed.se 
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