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Få studier finns om 
transkulturell primärvård i Skandinavien
❙ ❙ Idag är patienter i Sverige mer socio-
kulturellt, religiöst och etniskt blandade
än någonsin tidigare i historien. Det in-
nebär att dagens läkare möter patienter
som lider av olika endemiska sjukdo-
mar, och patienter som genomgår olika
faser av reaktioner på migration och an-
passning, allt blandat med svåra bak-
grundshändelser. Dagens läkare måste
också kunna handskas med en uppsjö av
olika uppfattningar om sjukdom, ohälsa
och behandling. Transkulturella patient-
möten kan därför innebära utmaningar
på flera plan. Hur avspeglas då detta
inom forskning och litteratur? 

Med syfte att finna riktlinjer för trans-
kulturell primärvård, äldreomsorg samt
barn- och mödravård genomsöktes data-
baserna Pubmed, Svemed och Spriline
för åren 1980–2000. Av 687 artiklar och
rapporter handlade 10 procent om medi-
cinsk vård. Endast 5 procent var basera-
de på primärvårdsmaterial från något
skandinaviskt land. Hälften av artiklarna
hade svag generaliserbarhet men stark
förankring i klinisk vardag. Allt grans-
kades för att koncentreras till för allmän-
medicin kliniskt relevanta artiklar .

De 35 relevanta artiklarna behandlade
följande teman: besöksmönster, läka-
re–patientinteraktion och intervention.
De flesta artiklarna uppvisade likheter
mellan de skandinaviska länderna. Un-
dantag fanns dock. Några danska och
norska studier visade exempelvis små
skillnader i sökmönster mellan invand-
rare och infödda, medan svenska studier
genomgående har visat att vissa invand-
rargrupper oftare söker för smärtpro-
blem. Många svenska författare hade
följaktligen studerat fenomenet invand-
rare och kronisk smärta. I Norge och
Sverige är läkarbesök på grund av dia-
betes vanliga, antagligen beroende på
bristande egenvård. I alla skandinaviska
studier var invandrarbarn generellt fris-
ka men hade dålig tandhälsa. Också
äldre invandrare är friska, men många
har låg självskattad hälsa.

Enligt en svensk studie tar tolkbehövan-
de patienter längre tid, vilket kan bero på
att denna patientkategori har fler pro-
blem än de svensktalande. Från samtliga
skandinaviska länder finns rapporter och
studier som visar på vikten av att sjuk-
vårdspersonal är flexibel i sitt bemötan-
de av patienter med olika kulturell bak-
grund. Det bidrar till att överbrygga oli-
ka inställningar till sjukdom och be-

handling. Även en strukturerad diagno-
stik underlättar detta. 

Det fanns sju interventionsstudier.
Av dessa var fyra baserade på aktions-
forskning och tre var randomiserade
kontrollerade studier. En av dessa visa-
de att upplevd arbetsoförmåga vid smär-
ta minskar genom diskussion med pati-
enten om hennes smärtföreställningar. I
en dansk studie kunde man se att värk
hos beslöjade kvinnor minskade med vi-
tamin D-tillskott. Promenader har visats
kunna förbättra den upplevda hälsan hos
invandrarkvinnor, och vaccinationsfre-
kvensen bland barn visade sig stiga ge-
nom att personalen tog personlig kontakt
med föräldrarna dagarna före. 

Stödterapi till patienter med psykiat-
riska problem är värdefull och kan prö-
vas istället för psykiatrisk vård, eftersom
många patienter som remitterats dit ten-
derar att utebli. I det transkulturella mö-
tet är det viktigt med fokusering på indi-
viden. De kulturella skillnaderna över-
bryggas också till stor del genom pati-
ent- och läkarrollernas universella natur,
och professionella tolkar skall användas
när det behövs. 

Litteratursökningen gav ett magert resul-
tat, och väsentliga sociala, kulturella och
medicinska teman som smittsamma
sjukdomar, könsstympning, familjers
inverkan på hälsa, ohälsa och vård sak-
nades. Dessutom ingår sällan patienter
med multipla problem eller språkliga
handikapp i randomiserade  kontrollera-
de studier, och råd som baseras på dessa
är inte alltid tillämpbara för patienter ur
minoritetsgrupper. Här kan istället an-
passad aktionsforskning ge vägledning,
något som dock kräver att forskarna är
väl förtrogna med målgruppen. 
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Rättelse: Den uppmärksamma läsaren har sä-
kert redan noterat att redaktionen publicerat
Josef Milerads spalt »Gott inte alltid nyttigt«
redan i nr 46. Artikeln skulle ha publicerats i
nr 47 i anslutning till den artikel som handla-
de om behandling av vätska bakom trumhin-
nor hos barn.

❙ ❙ Det behövs mer studier om hur
man bäst bemöter patienter med an-
nan kulturell och etnisk bakgrund,
skriver Monica Löfvander i spalten
intill. 

Samma åsikt framförs av Sabina
Dosani, läkare och journalist med
invandrarbakgrund, i en både tänk-
värd och dråpligt skriven artikel i
BMJ (2003;326:s3). 

Dosani inleder med några typiska
fall; invandrarkvinnor som söker för
smärtor och egenartade neurologis-
ka symtom och män med svårför-
klarlig trötthet. Fallbeskrivningarna
för tankarna till psykosomatisk pro-
blematik, men de faktiska diagno-
serna är överraskande nog annorlun-
da. Orsaken till att man blir överras-
kad kallar Dosani för  »etnocen-
trism« – dvs oriktiga föreställningar
om etniska minoriteters åkommor,
som ofta bottnar i att patienterna re-
dogör för sina krämpor på ett för
västerländskt skolade läkare svårbe-
gripligt sätt. 

Dosani sammanfattar i nio punkter
hur man kan undvika de värsta kul-
turkrockarna. Den första är att alltid
ta reda på hur man i patientens kul-
turkrets uppfattar de aktuella symto-
men. Den sista är att aldrig ta någon-
ting för givet. 

I länder med stor invandring, som
USA, har man länge varit medveten
om behovet att utbilda läkare för en
mångkulturell sjukvård och att detta
måste påbörjas redan under grundut-
bildningen.

I en stor studie publicerad 1999 i
JAMA (1999;282:875-80) kunde
författarna identifiera tretton univer-
sitet som inte bara gav läkarstuden-
terna enstaka kurser utan heltäckan-
de utbildningsprogram för »kultur-
kompetens« .

Trots de i ett europeiskt perspektiv
ambitiösa uppläggen ansågs  flertalet
program som otillräckliga – bara sju
var obligatoriska, bara ett innefattade
utvärdering och examination.

Etnocentrism – 
en ny kultursjukdom   
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