Videnscenter for Transkulturel
Psykiatri

Videnscenter for Transkulturel Psykiatri har
eksisteret siden 2002 og skal fremme psykiatrisk udredning, diagnostik, behandling
og opfølgning af patienter, der har en anden
etnisk oprindelse end dansk.
Siden efteråret 2011 har Videnscentret varetaget regionsfunktionen for transkulturel
psykiatri.
Alle ydelser er gratis for ansatte i Region
Hovedstadens Psykiatri.

Hvad tilbyder
Videnscentret
dig?

Medarbejdere

Marianne Østerskov
projektsygeplejerske, supervisor
marianne.oesterskov@regionh.dk
telefon: 38 64 70 14
Helle Rasmussen
informationskoordinator, cand. scient. bibl.,
MPK
helle.01.rasmussen@regionh.dk
telefon: 38 64 70 38

Videnscenter for Transkulturel Psykiatri
Psykiatrisk Center København
Besøgsadressen er:
Edel Sauntes alle 10, afsnit 6213
2100 København Ø.
38 64 70 38
transkulturel-psykiatri@rh.regionh.dk
www.vftp.dk

Videnscenter for Transkluturel Psykiatri Psykiatrisk Center København

Marianne Kastrup
overlæge, lic.med.
marianne.kastrup@regionh.dk
telefon: 38 64 70 16

Hvad tilbyder vi dig som ansat i
Region Hovedstadens Psykiatri?
Patientkontakt
Hvis du har patientkontakt, så får du kontakt til personer med anden etnisk baggrund
end dansk. Hvis der i den forbindelse opstår
spørgsmål, så kan du få hjælp hos os.
Hvad tilbyder vi dig som ansat i Region
Hovedstadens Psykiatri?

Kom til temadag
Hvad skal du være opmærksom på, når
det er Ahmed og ikke Anders, der er din
patient? Har anden etnisk baggrund end
dansk betydning for, hvordan patienten ser
på sin egen sygdom? Somatiserer Ahmed
mere end Anders? Kan kultur forveksles
med sygdom eller omvendt?
Temadagen afholdes den 3. maj og den 9.
oktober, koster 100 kroner og du kan tilmelde dig via Plan2learn, hvor du også kan
se planen for dagen: https://rhp.plan2learn.
dk/KursusValg.aspx?id=17353

Faglige opdateringer
På vores hjemmeside www.vftp.dk og i vores
nyhedsbrev (Information om Transkulturel
Psykiatri) kan du se:
• nyheder fra ind- og udland
• konferencer, møder og andre arrangementer i Danmark og i udlandet
• omtale af faglitteratur fra ind- og udland.

Undervisning

Den kulturelle spørgeguide

• vi underviser selv
• vi formidler undervisning.
Undervisningen tilrettelægges, så den opfylder jeres behov, fx i form af:
• kurser/temadage
• introduktion af nyansatte.

Med basis i DSM-IV har Transkulturellt Centrum, Stockholm lavet en interviewguide,
som vi har bearbejdet og suppleret med
spørgsmål, som tager udgangspunkt i den
narrative tilgang. Spørgeguiden er afprøvet
flere steder og er et redskab både for psykiatere og kontaktpersoner. Den sætter blandt
andet fokus på:
• patientens kulturelle, religiøse og sociale
baggrund
• hvilken betydning patienten tillægger sin
baggrund og sine oplevelser.
Alle centre i Region Hovedstadens Psykiatri
kan bestille spørgeguiden på Trykportalen.
Spørgeguiden kan ses på vores hjemmeside
her:
http://www.tinyurl.dk/32159
Vi giver gerne sparring i brug af spørgeguiden.

Supervision
• v i tilbyder ad-hoc supervision – også individuelt
• vi tilbyder supervision af åbne eller lukkede grupper i både korte og længerevarende forløb.
Vi arbejder fortrinsvis ud fra den systemiske
og narrative tilgang med reflekterende team.

Fagligt forum
Hvis der i de enkelte centre eller på tværs
af flere centre er interesse for at etablere og
afholde faglige fora for transkulturel psykiatri, så stiller vi os gerne til rådighed som
konsulenter / supervisorer. Et fagligt forum
kan både være med til at øge og dele vores
fælles viden. Der er mulighed for at drøfte
patientcases og få supervision på dem,
og der kan være undervisning i konkrete
emner.

Konsulentfunktion
Du kan altid kontakte os, hvis du har behov
for råd og vejledning eller fx har brug for en
”second opinion”.

Henvisning af patienter
Hvis en patient skal henvises til videre
behandling på Videnscentret, som er regionsfunktion for transkulturel psykiatri, skal
det ske via den centrale visitation.

