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Mångkulturella samhällen
ställer högre krav på läkare

Mötet med patienter från andra
kulturer ställer speciella krav på
den behandlande läkaren. Inte
minst inom psykiatrin kan de kul-
turella skillnaderna skapa pro-
blem.

– Psykisk ohälsa kan uttryckas
på så många olika sätt. Hälso-
och sjukvården måste utveckla
strategier för mötet med dessa
patienter, säger Sofie Bäärnhi-
elm, överläkare inom psykiatri
vid Transkulturellt centrum i
Bromma. 

❙ ❙ Det blir allt vanligare att läkare möter
patienter som är födda i ett annat land än
Sverige. Inom Stockholms län beräknas
omkring 18 procent av befolkningen
vara födda i ett annat land. Psykiater So-
fie Bäärnhielm vid Transkulturellt
centrum berättade vid ett av föredragen
vid årets AT-läkarstämma att hon själv,
när hon fortfarande var verksam på en
öppenvårdsmottagning i Spånga utanför
Stockholm, arbetade i ett upptag-
ningsområde med 126 olika nationalite-
ter. 

Sedan 1999 arbetar hon vid
Transkulturellt centrum, som upprättats
som ett kunskapscentrum för den psyki-
atriska och somatiska vården i Stock-
holms läns landsting. Transkulturellt
centrum ska genom bland annat konsul-
tverksamhet utveckla det tvärkulturella
mötet inom hälso- och sjukvården. 

– Bland de problemställningar jag
själv mött är bland annat hur olika ritua-
ler ser ut kring döendet, vem har rätt att
stänga av en respirator, eller hur ska man
tolka en människa som talar med sina
avlidna anhöriga – vilket kanske rent av
är något normalt i den kultur hon kom-
mer ifrån? 

– Mycket av det jag har lärt mig som
läkare, de verktyg jag normalt förfogar
över, behöver sättas in i ett kulturellt och
socialt sammanhang för att de ska bli
förståeliga och fungera i mötet med pa-
tienter från andra kulturer, säger Sofie
Bäärnhielm.

Kunskap om patientens kultur
De behandlingsredskap som används
vid transkulturellt sjukvårdsarbete kan
te sig självklara vid alla typer av patien-
tmöten. Men psykolog Victoria Corbo,
som själv är född i Chile och som nu är
verksam vid Transkulturellt centrum,
menar att många av dessa är speciellt

viktiga då patienten har en annan kultu-
rell bakgrund.

– Respekt och empati, liksom en ho-
listisk människosyn, är mycket viktigt.
Dessutom att man har en fenomenolo-
gisk utgångspunkt, dvs att man försöker
sätta sig in i hur patienten själv upplever
situationen. Självkännedom genom
egenterapi är ett annat viktigt redskap,
liksom att man har en kunskap som är
specifik för den kultur patienten kom-
mer ifrån, säger Victoria Corbo.

Får inte leda till generaliseringer
Den etniska mångfalden bland vårdper-
sonalen är en enorm resurs som kunde
användas på ett betydligt bättre sätt än
vad som idag görs för att förstå patienter
från andra kulturer, menar såväl Sofie
Bäärnhielm och Victoria Corbo. 

De understryker dock att gedigen
kunskap om en specifik främmande kul-
tur inte får leda till generaliseringar.

– Vi är alla olika individer, den kul-
turella bakgrunden är bara en ytterligare
dimension och något som dessutom hela
tiden förändras, säger Sofie Bäärnhielm.

– Vi tillhör ju också själva en kultur
som ser olika ut för olika individer. 

Peter Örn

De verktyg läkare normalt har till sitt
förfogande måste ofta sättas in i ett
annorlunda kulturellt och socialt
sammanhang för att fungera på patienter
från andra kulturer, menar överläkare
Sofie Bäärnhielm.
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Få AT-läkare 
anmälda

Av drygt 3 500 anmälningar till
Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnämnd, HSAN, år 2 000 gäll-
de 79 anmälningar AT-läkare. 3
av dessa ledde till någon påföljd.

– Som AT-läkare går man i
princip fri om man har konsulte-
rat en ansvarig specialistläkare
och följt dennes råd, säger Lars-
Åke Johnsson, ordförande i
HSAN.

❙ ❙ Antalet anmälningar till HSAN ökar
stadigt, men samtidigt minskar antalet
fällningar. Det beror på att patienter sva-
rar för en allt större andel av anmälning-
arna, medan Socialstyrelsens andel har
minskat med hälften sedan 1998 och
svarar idag för endast 5 procent. Dessu-
tom minskar antalet Lex Maria-ärenden.
Varför det är så vet ingen. Det berättade
HSANs ordförande Lars-Åke Johnsson
vid årets AT-stämma.

Det är få AT-läkare som anmäls till
HSAN. Det beror naturligtvis till stor del
på att AT-läkarna svarar för en tämligen
liten del av antalet verksamma läkare,
cirka 1 500, medan det finns 30 000 le-
gitimerade läkare i landet. 

Risken att fällas liten
Lars-Åke Johnsson säger att det ska
ganska mycket till för att en AT-läkare
ska fällas i HSAN.

– Konsulterar man sin chef och får
fel råd, vilket leder till att patienten gör
en anmälan, är risken liten för att AT-lä-
karen ska fällas. Handlar det däremot om
ett uppenbart felaktigt råd, som AT-lä-
karen rimligen borde ha reagerat på, är
situationen annorlunda.

– Är det chefen som givit ett felak-
tigt råd, men det är AT-läkaren som an-
mäls, kan inte heller chefen fällas om in-
gen anmälan lämnats in mot denne, sä-
ger Lars-Åke Johnsson.

Det bästa sättet att undvika en anmä-
lan efter ett begånget fel är självklart att
förebygga den genom patientomhänder-
tagandet. Åtgärda eventuella biverk-
ningar efter läkemedelsterapi, lyft upp
fallet på en expertnivå, låt patienten ta
taxi hem på sjukvårdens bekostnad i
stället för buss etc, då kanske den anmä-
lan som annars skulle lämnats in till
HSAN uteblir, menar Lars-Åke Johns-
son.
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