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I mötet med  
psykvården

Sally Hultsjö

Människor har olika attityder, uppfattningar och beteenden, 
beroende på var de kommer ifrån i världen. I mötet med den 
svenska sjukvården kan det leda till problem och missför-
stånd. Flera studier visar att missförstånd som sker på grund 
av olika kulturella beteenden och språkbarriärer ökar risken 
för feldiagnostisering, som i sin tur kan orsaka försenad eller 
otillräcklig behandling av patienten (se till exempel Helman 
2007, Stolk et al 1998 och Hjelm et al 2007). 

Omkring 14 procent av Sveriges befolkning är född utom-
lands. Räknar man även med dem som har minst en utlands-
född förälder, är det omkring 
20 procent av befolkningen 
som har utländskt påbrå. 
Tidigare forskning visar att 
migranter har en ökad risk att 
drabbas av psykoser i det nya 
landet. Det finns olika förkla-
ringsmodeller till varför en 
person drabbas av psykos. Men 
det dominerande synsättet i 
dag är att psykossjukdomar 

beror på en kombination av biologiska faktorer och stress. 
Upplevelsen av diskriminering är en betydande stressfaktor, 
inte minst bland minoritetsgrupper i Västeuropa.

Frågan är om psykosvården i Sverige är rustad för att kunna 
vårda och bemöta patienter från olika länder och kulturer? Hur 
upplever svenskfödda och utlandsfödda patienter med psykos 
och deras familjer den aktuella vården? Och vad tycker vård-
givarna? Jag har i tre intervjustudier undersökt uppfattningen 
av psykosvården ur tre olika perspektiv. Det sammanlagda 
resultatet – som redovisas i min nyligen framlagda avhandling 
i omvårdnad – visar att det finns såväl likheter som skillnader i 
upplevelserna av vården, beroende på de olika perspektiven. 

Vårdpersonalens dilemma

Vårdpersonalen både inom somatisk akutsjukvård, ambulans- 
och psykiatrisk akutvård berättade bland annat om hur svårt 
det kan vara att göra en korrekt bedömning av vårdbehovet 
hos personer med ett annat kulturellt beteende än det man är 
van vid. Språkförbistring försvårade dessutom ofta kommuni-

kationen. Personalen känner 
sig också frustrerade när barn 
tvingas att tolka eller blir 
verbalt eller fysiskt hotade av 
föräldrarna. Många tycker att 
det kan vara svårt att hantera 
ett stort antal medföljande 
personer runt den sjuke, 
både i ambulansen på väg till 
sjukhuset, och även inne på 
avdelningen.

Utlandsfödda svenskar kan ha en annan 
syn på psykiatrisk vård än svenskar 
födda i Sverige. Men de vill bli bemötta 
på samma sätt och få samma möjlighet 
till delaktighet som alla andra, oavsett 
bakgrund och språkkunskaper.
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Personal inom både somatisk och psykiatrisk vård berät-
tade också att de tycker att det är speciellt svårt att möta och 
förhålla sig till asylsökande flyktingar. Genom att hänvisa till 
enstaka exempel menade några att många asylsökande söker 
vård först efter att de fått avslag på ett uppehållstillstånd. Det 
framkom även att vårdpersonal misstänker att det händer 
att tolkar och advokater rekommenderat flyktingar att söka 
psykiatrisk vård för att få en diagnos, vilket kan innebära nya 
möjligheter att överklaga ett avslag på ett uppehållstillstånd.

Problemen och svårigheterna i mötet med utlandsfödda 
patienter varierade, beroende av vilken typ av vård personalen 
stod för. På akutmottagningen hade man mycket svårt att 
tolka och bemöta olika beteenden. Man kände också ett tungt 
ansvar när det gällde att, per telefon avgöra om personer som 
inte talar så bra svenska är i behov av akut vård eller inte. Am-
bulansvårdspersonalen ansåg att en del utlandsfödda personer 
ringer larmcentralen även vid tillfällen då de inte har ett akut 
vårdbehov eftersom de har begränsade kunskaper om hur 
det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar. Och på 
grund av språkbarriärer åker ambulansen på många icke akuta 
ärenden, vilket upplevs som frustrerande.

Vårdpersonal inom psykiatrin beskrev svårigheter i sam-
band med intygsskrivandet till asylsökande flyktingar. De 
tyckte också att det är svårt att hantera situationer när barn 
drabbas på grund av föräldrarnas sjukdom, och när persona-
len har svårt att få till ett samarbete med den sjuke föräldern 
då denne exempelvis vägrar äta och dricka.

Viktigt med delaktighet i vården

Utlandsfödda psykospatienter hade framför allt synpunkter 
på den egna och familjens delaktighet i vården. (Hultsjö et al 
2007) En del ansåg att psykisk sjukdom är Guds vilja, medan 
andra anammade de förklaringsmodeller som vårdpersonalen 
gav. Detta styrde sedan vilken hjälp man ansåg sig behöva. 
Vissa berättade att de ville ha mediciner, andra som tolkade 
psykosen som Guds vilja ville i stället be till Gud. Några 
ansåg att en kombination av mediciner och bön var den bästa 
behandlingen. Relationen till vårdpersonalen sågs som viktig 
men det fanns olika uppfattningar om hur en god relation ser 
ut. Vissa förväntade sig att vårdpersonalen har den nödvändiga 
kunskapen och bestämmer vilken behandling som är lämplig. 
Andra tyckte att det var viktigt att få vara delaktig i besluten 
och att personalen bemöter dem på ett mer personligt och inte 
enbart på ett professionellt sätt. För att kunna hantera den 
egna sjukdomen och det dagliga livet ansåg många att infor-
mation och kunskap om sjukdomen är viktig. Kunskap fick 
man antingen genom att söka den själv på biblioteket eller via 
vänner, eller som i vissa fall, att man redan i första kontakten 
med psykiatrin har blivit erbjuden information.

Andra synpunkter som kom fram var att patienterna tyckte 
att de fick en bra kontakt med personalen och att vården var 
bra, men att man kände sig utanför det svenska samhället.

“Jag är en invandrare vet du… Jag har inget jobb, och det är 
mitt problem. Min stress slutar inte för min situation är inte bra. 
Jag är utanför samhället vet du… Jag känner mig svart… så 
medicinen hjälpa mig inte 100 procent att må bra… då måste det 
riktiga problemet försvinna”

Många jämför psykiatrin i Sverige med psykiatrin i sitt 
hemland:

”Du ses som pervers om du är psykiskt sjuk i mitt hemland. Du 
är inte en av de andra. Jag har bara positiva erfarenheter från 
Sverige”

Familjen vill veta och få stöd

Vad tycker anhöriga till utlandsfödda personer med psykos 
om svensk psykosvård?

De utlandsfödda patienternas familjer tar ansvar för 
personen med psykos på olika sätt. (Hultsjö et al 2009) De 
tar bland annat ansvar för praktiska saker i hemmet men 
det händer också att de tar över där vården inte räcker till. 
Familjemedlemmarna tar många gånger det ansvar som den 

sjuke själv inte klarar av, till 
exempel att försörja famil-
jen eller fostra barnen. Då 
tillgängligheten till vården 
minskar ökar pressen på 
familjen. Tillgänglighet till 
vård och stöd vid behov kan 
innebära att familjen kän-
ner att de blir bemötta med 
respekt. Familjer med dåliga 
kunskaper i svenska önskade 
också att tillsammans med 
vårdpersonalen finna vägar 
att kunna kommunicera med 
hjälp av tolkar eller familje-
medlemmar.

Att få kunskap om psyko-
ser var viktigt för familjerna 
för att kunna se personen 
bakom sjukdomen och för 
att kunna hantera fördomar 
som finns inom familjer men 
även i samhället i stort. I 
vissa familjer där föräldrarna 
inte förstår svenska får den fa-
miljemedlem som kan språket 
bäst – vanligen ett av barnen 
– väldigt mycket ansvar. Han 
eller hon får lov att ta hand 
om både föräldrarna och den 
psykosdrabbade. Precis som 
de psykosdrabbade själva an-
såg även familjemedlemmarna 

fakta

Frågor som bör ställas 
direkt när man möter en 
patient är:

* Vilket behov av tolk 
finns för att kunna kom-
municera? 

* Vilken syn finns det på 
delaktighet och på olika 
behandlingar? 

* Vilka förväntningar har 
man på kontakten med 
vårdpersonalen?

* Vad finns det för 
tidigare erfarenheter av 
psykiatrisk vård?

* Hur ser personen själv 
på sin sociala situation 
samt hur påverkar den 
honom eller henne? 
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att psykiatrin är bättre i Sverige än i hemlandet och att även 
om det finns fördomar också i Sverige, är de mer utbredda i 
de gamla hemländerna.

Vad är viktigt att tänka på i vården av utlandsfödda personer?
För att sammanföra dessa tre perspektiv och få en hel-

hetsbild över vad som upplevs vara viktig i omvårdnaden av 
utlandsfödda psykospatienter har vi även genomfört en enkät-
studie på nationell nivå i Sverige. Resultatet från denna ännu 
opublicerade studie visar att det finns fler likheter än olik-
heter mellan svenskföddas och 
utlandsföddas uppfattning av 
psykosvården. Allmän psykia-
trisk vård ansågs vara viktig för 
både utlandsfödda och svensk-
födda personer. Alla oavsett et-
nisk bakgrund ville bli bemötta 
på lika villkor, ha en god rela-
tion till och kunna kommuni-
cera med vårdpersonalen. Det 
var även viktigt att få välja hur 
och i vilken utsträckning man 
själv eller familjen ska vara 
delaktig i vården. 

Att få välja om vård ska ges 
av kvinnlig eller manlig perso-
nal eller att hänsyn tas till pa-
tientens etniska och religiösa 
bakgrund ansågs som mindre 
viktigt. Ingen i enkätstudien 
tyckte att vårdpersonalen be-
höver ha stora kunskaper om 
olika kulturer. Däremot lyftes 
vikten av vårdpersonalens en-
gagemang fram som speciellt 
viktigt.

Det är lätt hänt att männis-
kor fokuserar på vad som skil-
jer ”dom” från oss i mötet med 
personer från andra länder, 
i stället för att se till likheterna (Olsson 2007). När vi riktar 
in oss på att se olikheter i kulturer och religioner glömmer vi 
ofta bort att vi alla, var och en, har vår egen högst personliga 
kultur och religiösa och/eller andliga uppfattning. Resultaten 
från denna avhandling talar för att det är viktigt att vårdper-
sonal har en grundläggande kunskap om olika kulturer, men 
kanske ännu viktigare är det att de har ett etiskt förhållnings-
sätt och frågar personen framför sig vad han/hon förväntar sig 
av vården. Oavsett vilken förklaringsmodell som anammas, en 
behandlingsstrategi som överensstämmer med den drabbades 
och familjens övertygelse är den som har bäst förutsättning 
att lyckas. Därför bör olika sätt att hantera psykos införlivas i 
behandlingen (Giger & davidhizar 2004). Individuella sätt att 
hantera psykosen bör inte ses som en kontrast utan som ett 
komplement till västerländsk psykiatrisk vård (Rousseau 2005).

För att vårdpersonal ska kunna ge allmän psykiatrisk vård 
till såväl svenska som utlandsfödda personer med psykos är 
det viktigt att hitta strategier för att identifiera och hantera 
olika individers uppfattningar. 

Det är viktigt att vårdpersonalen inte glömmer bort hur 
väsentlig den sociala situationen är för den drabbades psy-
kiska hälsa. Även om det inte är psykiatrins ansvarsområde att 
integrera folk i samhället eller hjälpa utlandsfödda personer 
med meningsfulla aktiviteter eller jobb, så kan det vara bra att 

samarbeta med olika myn-
digheter för att tillsammans 
försöka hjälpa individen att 
må bra (Socialstyrelsen 2003). 
Om vi enbart fokuserar oss 
på att behandla psykosen 
kommer personen troligtvis 
inte må bra om han/hon inte 
känner sig tillfreds med sin 
sociala situation. Resultat 
från en studie i England visar 
att psykisk ohälsa var mindre 
vanligt bland de personer 
som lyckats integrera sig och 
skaffa sig engelska vänner 
(Bhui et al 2005).

Vårdpersonalen bör även 
fundera över sina egna vär-
deringar och förhållningssätt 
till det kulturellt, religiöst/
andligt eller språkligt an-
norlunda. Vi präglas lätt av 
de etiketter vi sätter på olika 
kulturer (Olsson 2007). Det 
är inte alltid de som ser mest 
annorlunda ut, eller varit i 
Sverige kortast tid, som är 
mest annorlunda. Det är 
också viktigt att vårdperso-
nalen lär sig olika kulturella 

förhandlingssätt, då vi inte kan förneka att det kommer att 
uppstå kulturkrockar i möten mellan personer från olika 
länder som talar olika språk och har olika kulturell bakgrund 
(Fossum 2007). Vi kan så långt som möjligt försöka tillmö-
tesgå patienten och då detta inte är möjligt kan det vara bra 
om vårdpersonalen kan förhandla så både patienten, familjen 
och personalen kan acceptera behandlingen.
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Stora kunskaper om olika kulturer kommer i andra hand. 
Framför allt är det vårdpersonalens engagemang, bemötande 
och förmåga att se individen och dennes familj som är 
avgörande för att behandlingen av psykospatienter ska lyckas.  
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