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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

Ett mångkulturellt samhälle kan vara en utmaning för sjukvårdspraxis. Tillit är 

viktigt för att kunna bygga en välfungerande relation mellan en patient och 

vårdgivare. 

Syfte: 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att främja 

tillit hos invandrarpatienter med psykossjukdomar 

 

Metod: Fem sjuksköterskor intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Deltagarna jobbar inom psykiatriska vårdenheter i Stockholm. En kvalitativ 

design användes i denna studie. 

Resultat: 
Resultatet diskuteras utifrån de fyra kategorier och två underkategorier som 

uppkom i studien: 

Kommunikationens betydelse för tillitsskapande i psykiatrisk vård, med 

underkategorin värdet av tolksamtal; kroppsspråkets betydelse för tillit; 

kulturella skillnader gällande psykiska sjukdomar, med underkategorin 

kulturella skillnader i att beskriva sjukdomssymptom; närståendes betydelse 

för ett tillitsskapande möte. Resultaten visar att språksvårighet är ett hinder för 

kommunikation och för främjandet av tillit hos patienter med 

invandrarbakgrund och tyder på att empati och lyhördhet är grunderna för att 

främja tillit och skapa förtroende 

Diskussion: Resultaten visar att där språket inte räcker till blir den icke-verbala 

kommunikationen viktig. Studien beskriver också brister av kunskap, 

pedagogik och förhållningssätt i mötet med invandrarpatienter som har 

psykisk sjukdom och behovet av transkulturell utbildning inom sjukvården. 

Nyckelord: sjuksköterskor, invandrare, psykiatrisk omvårdnad, tillit 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 
A multicultural society can be a challenge for. Trust is crucial for building a 

well functioning relationship between a patient and a caretaker. 

Aim: The aim of this study was to describe nurses' experiences with promoting 

trust in immigrant patients with psychosis. 

Methods: Five nurses were interviewed with the help of semi-structured interviews. The 

participants work in psychiatric care units in Stockholm. A qualitative design 

was used for this study. 

Results: The results are described in four categories and two subcategories that are 

raised in the study: the importance of communication for creating trust in 

psychiatric care, with the subcategory interpreted conversation; the 

importance of body language for trust; cultural differences regarding mental 

illnesses, with the subcategory cultural differences in describing illnesses; and 

the signification of relatives in creating at trustful meeting. The results show 

that language difficulties is a barrier for communication to promote trust in 

psychiatric patients who are immigrants and suggests that empathy and 

responsiveness are the foundations for promoting trust. 

Discussions: The results suggests that non-verbal communication becomes important when 

language is not enough. The study also describes deficiencies in knowledge, 

education and approach in the meetings with mentally ill immigrant patients 

and the need for transcultural training in health care. 

Keywords: nurses, immigrants, psychiatric care, trust 
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1 Inledning 

 

Människor invandrar till ett nytt land under olika omständigheter. En del tvingas att fly från 

sina länder på grund av krig, politiska problem eller religiösa förtryck, andra söker studier, 

arbete eller helt enkelt lycka i ett främmande land. Även svenskar utvandrar och söker lycka i 

andra delar av världen.  

 Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) (2013) var år 2012, ungefär 15 % av Sveriges 

befolkning, födda utomlands, vilket motsvarar ca 1.5 miljoner personer. Trots detta och trots 

att invandring till Sverige funnits redan efter andra världskriget, finns det inte tillräcklig med 

kunskap om de transkulturella frågorna. Vi lever i en global värld där in- och utvandring länge 

funnits och kommer att fortsätta både i Sverige och i resten av världen. Vi bör hitta lösningar 

för att på bästa sätt hjälpa till att ta bort eller minska på de ömsesidiga fördomarna. På grund 

av ett ökat mångkulturellt samhälle kommer det att behövas effektiva medel för främjandet av 

integration.  

 Inspirationen för den här studien var min arbetsplats som är en sluten psykosavdelning. 

Avdelningens upptagningsområden är invandrartäta och patienterna kommer från olika 

kulturer med olika kunskapsnivåer i det svenska språket. Patienterna läggs ofta in med 

psykostillstånd, efter en kraftig försämring av grundsjukdomen med vanföreställningar och 

misstänksamheter. Trots att personalen kommer från olika kulturer, är det en utmaning att 

bemöta dessa patienter och främja deras samarbete, följsamhet och tillit till vården. 

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Invandrare och ohälsa 

 

Att migrera till ett nytt land är en stressfaktor som kan påverka den psykiska hälsan. Hur pass 

väl en individ anpassar sig till det nya landet och hur dennes hälsa påverkas kan bero på 

migrationsorsaken. Hälsan hos individen kan påverkas positivt eller negativt av migration. 

Människan som invandrar till ett annat land vill förbättra sin livssituation. Men 

invandringprocessen kan vara en riskfylld och stressfylld process som påverkar människans 

hälsa, anser Ekberg (2003, s. 46-47). Flera studier från olika länder (Casillas, Leng, Liu, 

Hernandes, Shrager & Kanaya, 2012; Fazel, Wheeler & Danesh, 2005; Tinghög, Al-Saffar, 
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Carstensen & Nordenfelt, 2010) tyder på att invandrare och flyktingar har större risk för att 

drabbas av psykisk sjukdom än den infödda befolkningen. 

 En del väljer att frivilligt lämna sina länder medan andra tvingas till att fly och kan 

ibland ha svårt att anpassa sig i det nya landet. För de individer som har 

anpassningssvårigheter, kan anpassningsstress uppkomma. Förutom migrationsorsaken kan 

anpassningsstressen bland annat påverkas av individens copingstrategi som det sociala stödet 

från andra, kunskapsnivån om det nya landet, de förhållanden som finns i det nya landet och 

kulturskillnader (Ekberg, 2003, s. 54-55). Det finns en risk att förlora sin identitet i exil vilket 

skapar förvirring och ovisshet (Angel & Hjern, 2004, s. 30). Individen som en gång hade ett 

liv, en plats i sitt samhälle, jobb och hem, måste börja om från början (Ahmadi, 2000, s.169). 

Många vuxna invandrare känner en splittrad koppling till både sina gamla och nya hemländer. 

Det kan vara svårt att identifiera sig med det nya landet, bland annat på grund av okunskap 

om det nya samhället samt språksvårigheter (Allwood & Franzén, 2000, s.32). 

 Att ha en förståelse för kulturell identitet är viktigt för att förstå patientens problem och 

sjukdomar, samt patientens relation till omvärlden och livsvärlden. Detta hjälper sjukvården 

att tillsammans med patienten skapa en relevant behandlingsplan. Men identitetsfrågor kan 

vara väldigt känsliga och personliga. Därför ska de framföras med respekt och hänsyn till 

personens integritet (Bäärnhiem, Scarpinati Rosso & Pattyi, 2009, s. 26).            

  Funktionalitet hos invandrare beror i stort sätt på det stadium av inflyttningsprocessen 

de befinner sig i. Denna process medför stressfaktorer som påverkar hälsotillståndet hos 

invandrare. Det kan vara en av faktorerna som orsakar psykisk ohälsa hos etniska 

minoritetsinvånare än majoritetsinvånare i samhället (Ekberg, 2003, s. 45; Hanssen, 1998, s. 

56).  Flyktingar har ofta upplevt traumatiska händelser och tortyr som kan orsaka PTSD 

(Ekberg 2003, s. 50). Individer med PTSD kan uppleva misstro och brist på tillit. De kan 

också uppleva känslor av ointresse och främlingskap inför andra personer. Patienter med 

PTSD kan visa överreaktioner gentemot vårdpersonal. 

  Obehagliga och plågsamma händelser som krig, hot, våld och naturkatastrofer kan 

utsätta människor för allvarlig stress. Trots att många drabbas av traumatiska händelser, är det 

en relativt liten andel som drabbas av PTSD, (Michel, Bergh Johannesson, Lundin, Nilsson & 

Otto, 2010, s. 69). Men en annan studie visar att en hög andel av flyktingar upplever PTSD. 

Symptomen tenderar att minska med åren men en del människor får kroniska besvär trots att 

de kan ha genomgått intensiva behandlingar (Kinzie, 2006). Risken för att drabbas av PTSD 

kan bero på en mängd olika faktorer såsom genetik, tidigare psykiatriska problem, ung ålder, 

kvinnligt kön och typen av trauma. Andra faktorer som kan öka risken för PTSD är bland 
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annat individens livssituation såsom familjesituation och problem med ekonomi och arbete. 

Traumatiska stressreaktioner kan dölja underliggande psykiatrisk symptomatologi (Michel et 

al., 2010, s.71-78). 

   Marshall, Schell, Elliott, Berthold & Chun (2005) undersökte förekomsten av PTSD hos 

kambodjanska flyktingar, 20 år efter deras ankomst till USA. Studien visade att en stor del av 

flyktingarna fortfarande upplevde PTSD, ofta framförallt i samband med depression. Nästan 

alla deltagare hade upplevt trauma innan flykten och många hade upplevt traumatiska 

händelser även efter flykten. Majoriteten av deltagarna hade låg inkomst och låga kunskaper i 

det engelska språket. 

  Socialstyrelsen (2013) presenterade en rapport om personer med schizofreni. Rapporten 

jämför i levnadsförhållanden, insjuknandet och vård mellan personer födda i Sverige och 

utrikesfödda med schizofreni. Rapporten visar att utrikesfödda personer, både män och 

kvinnor, löper högre risk att drabbas av sjukdomen schizofreni än personer födda i Sverige. 

Vilka orsaker detta beror på är inte helt utrett.  Men stress och trauma kring migrationen samt 

även diskriminering och nyetablering kan vara möjliga faktorer som ökar risken för 

sjukdomen. Flyckt (2008, s.24) hänvisar i en rapport av Stockholms läns landsting till flera 

studier som har funnit att första och andra generationens invandrare har en ökad risk att 

drabbas av schizofreni och andra psykossjukdomar. 

 

2.2. Schizofreni/Psykos  

 

Sårbarhet och belastningssituationer framkallar stressfaktorer som i sin tur kan vara orsaker 

till insjuknanden i psykos. Det finns specifika påfrestningar som till exempel livskris, förlust, 

förolämpning av självkänsla, svåra konflikter och sorg samt finns det ospecifika påfrestningar 

som sömnbrist, isolering, somatiska besvär och ansträngningar som kan utlösa psykos, 

beskriver Cullberg (2012, s.93-96). Schizofreni delas in i tre huvudsymtom: 

Prodromalsymtom som sömnsvårigheter, oro, irritation och aggressivitet. Positiva symtom 

som vanföreställningar, tankestörningar, jagstörningar och hallucinationer. Negativa symtom 

som passivitet, slöhet, avflackade affekter och brist på intresse (Ottosson, 2004, s.165).  

   Schizofreni orsakar tankestörningar i form av svårigheter att kunna sortera information.  

Andra kännetecken för schizofreni är inåtvändhet och kluvenhet. Känslolivet påverkas också 

av sjukdomen hos patienter med schizofreni. De får svårigheter att uttrycka känslor som till 

exempel glädje eller sorg (Malm, Lindström & Wieselgren, 2009, s. 286-287; Pelling, 2000, s. 
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267). Psykospatienter tolkar sina tankar, vilje- och sinnesintryck på fel sätt. Hallucinationer 

kan uppstå i form av lukt, syn, känsel och hörsel hos vuxna och förekommer även hos barn, 

anser författarna.   

 Det kan vara obehagligt och otäckt med hallucination. Imperativa röster kan mana och 

leda till våld. Hallucination kan sätta igång språkcentrum i hjärnan hos patienter med 

schizofreni, vilket bidrar till att patienten inte hör andra röster utan bara hör och lyssnar till 

sina egna tankar.  Sanningen tolkas olika hos patienter med psykos. Uppfattningen om 

verkligheten förändras med hallucinationer och vanföreställningar. Bisarra symtom 

förekommer hos patienter med schizofreni, vilket delas in i olika kategorier som avvikande 

idéer och tolkningsförmågor samt störningar i beteendet, emotionellt och kognitivt (Pelling, 

2000, s. 266-267). 

  

2.3. Transkulturell omvårdnad 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) strävar efter att ge alla invånare en likvärdig vård och 

god hälsa med respekt för människors likvärdighet och integritet. Enligt FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna är människor lika värda oavsett färg, kön, religion, 

språk, fattigdom eller rikedom och ska behandlas lika. Enligt International Council of Nurses 

(2007) har sjuksköterskan ansvar för en vårdmiljö där mänskliga rättigheter, kultur, livsvärld 

och värderingar bör respekteras hos alla människor. 

   I Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting (Blomgren, 

Cedergren, Norberg, Philipson, 2002) står det att en professionell omsorg handlar om att i 

första hand ge rätt hälso- och sjukvård till patienterna. Vården ska vara individanpassad med 

hänsyn till patienternas olika behov och bakgrunder. Det är viktigt att vara mån om 

individernas integritet, att så gott det går bota eller lindra deras lidande och värna om deras 

välbefinnande. Vårdpersonalens bemötande gentemot patienterna och deras närstående är en 

betydelsefull del av omsorgen. 

 För att konstatera en diagnos, vård och behandling är kulturella faktorer lika viktiga 

som ålder, kön och tidigare yrke (Elliot, 2011). Vårdpersonalen bör fråga om patienternas 

etnicitet, religion, bakgrund och deras hemland utan att känna sig oroliga så länge frågorna 

inte är fördömande och känsliga. Medan en fråga om sekretess och integritet för en patient är 

väldigt viktig i den västerländska kulturen, kan det vara motsatsen i andra kulturer där familj 

och vänner är mer involverade i patientens liv.  De medicinska tyngdpunkter av emotionella 
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aspekter som används i västländer kan vara tabu och kan förnekas av patienter från andra 

kulturer. Det kan hända att patienten känner sig skyldig eller känner hat och ilska, när en 

religiös tabu bryts under vården. Det kan förekomma konflikter på grund av religiösa 

traditioner bland annat om alkohol i mediciner, livsmedel med fläskprodukter och på grund av 

manliga och kvinnliga skillnader. Det är viktigt att vårdpersonalen tar reda på de 

evidensbaserade forskningar och litteraturer som finns om olika kulturer och regioner i 

världen.  Människor från andra kulturer bör få lämplig behandling med hänsyn till deras 

kulturer med olika behov (Elliot, 2011). 

 Det svenska mångkulturella samhället ställer utmaningar för sjukvårdpraxis. Jirwe, 

Gerrish, Keeney och Emami (2009) betonar i sina studie, behovet av kulturell kompetens hos 

sjuksköterskor och annan personal inom vården. Studien som identifierade de styrande 

delarna av kulturell befogenhet, menar att det är viktigt med lämpliga kunskaper, färdigheter 

och attityder för en säkrare och effektivare vård i ett mångfaldigt samhälle. Eide & Eide 

(2009) menar att det kan finnas stora olikheter i olika kulturers värderingar, principer och 

språk. Det kan vara komplicerat att kunna förstå varandra och ha en uppfattning om varandras 

kulturella skillnader även inom vården. Det är viktig att dessa skillnader inte påverkar 

omvårdnads principer som till exempel: att ha empati, lyssna och bekräfta patientens lidande 

(Eide & Eide, 2009, s.96).  

  Brist på kunskap och kompetens orsakar felbedömningar. Patienter med 

invandrarbakgrund får oftare fel diagnos när det gäller psykisk sjukdom än andra grupper i 

samhället (Adeponle, Thombs, Jarvis & Kirmayer, 2012). Orsaken kan vara svårigheter med 

att identifiera den psykiska sjukdomen eller att inte vara uppmärksam på patientens sociala 

och kulturella bakgrund. Fel diagnos kan förekomma när ett normativt kulturellt beteende 

förväxlas med psykisk sjukdom.  

 

2.4. Transkulturell kommunikation 

 

Eide & Eide (2009, s.77) beskriver kommunikation som ett komplicerat fenomen. 

Kommunikationssättet är varierande i olika kulturer. En del som till exempel i Skandinavien 

och Tyskland brukar uttrycka sig verbalt medan andra som i Spanien och Italien yttrar sig 

icke-verbalt. Det finns även olika koder för gester, signaler och tecken i olika kulturer som 

tolkas olika. En gest eller tecken som betyder något bra i en kultur, kan tolkas som olämpligt i 

andra. Att kunna behärska ett språk ger makt men språket är mer än ord och grammatik. Att 
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förstå ett språk innebär att förstå språkets uttryck för livsvärld (Angel & Hjern, 2004, s.129; 

Eide & Eide, 2009, s.100). 

  Det är nödvändig att anlita en tolk när det inte finns ett gemensamt språk. Det är viktigt 

att så gott som det går använda en professionell tolk, en som är oberoende.  Ibland händer det 

att en som har en nära relation till patienten agerar som tolk, vilket gör att det blir oklart om 

budskapet från vårdpersonal till patienten eller information från patienten kommer fram 

(Angel & Hjern, 2004, s. 146; Eide & Eide, 2009, s. 102). Ibland vill en anhörig skydda sin 

drabbade familjemedlem och kan på grund av detta förvränga informationen. Ett annat skäl 

till att det inte är lämpligt att använda anhöriga eller bekanta till patienten som tolk till 

patienten är för att skydda patientens integritet. 

  Enligt Entrena (2011, s. 325-326) är det ingen stor skillnad mellan tolksamtal inom 

somatisk vård och psykiatrisk vård. Men det förekommer ibland svårigheter för tolken inom 

psykiatri när psykospatienten är förvirrad och pratar osammanhängande eller inte låter tolken 

tolka. Förhållningssättet mot patienten inom slutenvården kan bli svårt för en tolk som inte 

har psykiatrisk kompetens och utbildning och inte heller är vet hur man ska bemöta 

psykiatriska patienter. Därför är det viktigt att tolken inte är ensam med patienten och att det 

alltid finns vårdpersonal med under samtalet.   

  Att ha ett kontinuerligt samarbete med en utvald grupp av tolkar kan vara betydelsefullt 

eftersom deras kunskaper och erfarenheter av psykiatri och mental hälsa ökar (Searight & 

Armock, 2013). Att bibehålla samma tolk under en terapibehandling kan dessutom vara 

bekvämare för patienten och vårdgivaren, samtidigt som det kan vara mindre distraherande. 

Vid medicinska undersökningar används flera metoder, såsom fysiska undersökningar och 

laborationstester, för att ställa en diagnos. Men inom psykiatrin ställs diagnoser i många fall 

genom intervjuer, därför är det extra viktigt att en tolk tolkar på ett korrekt sätt (Searight & 

Armock, 2013).  

 Att tolka handlar inte enbart om språkkunskaper och direktöversättning (Ingvarsdotter, 

Johnsdotter & Östman, 2010; Searight & Armock, 2013; Squires, 2008; Tribe & Lane, 2009). 

Det handlar även om att kunna ha en kulturell förståelse för språket och kunna så gott det går 

att hitta begreppsmässiga motsvarigheter i språket, då det ibland inte finns ett direkt 

motsvarande ord. Green, Ngo-Mefzger, Legedza, Massagli, Phillips, & Iezzoni, (2005) 

skickade frågeformulär till vietnamesiska och kinesiska immigranter i USA, som sökt vård, 

med begränsade kunskaper i engelska. De patienter som graderade sina tolkar mer positivt 

graderade även vården de fått mer positivt. En bra översättning kan leda till färre 
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missförstånd. Däremot visade studien av Green et al. (2005) att patienter som använde tolkar 

ställde färre frågor än de egentligen hade, speciellt frågor gällande deras mentala hälsa. 

  Alla språk har sina potentialer och begränsningar, Bäärnhielm (2011, s. 289) menar att 

det inte alltid är möjligt att direkt översätta ord mellan olika språk. Det finns olika kulturella 

definitioner och innebörder för olika ord och begrepp. Patienter med språksvårigheter är 

begränsade när det gäller att förmedla sina känslor. Det är också svårt att med exakta 

översättningar förklara känslouttryck såsom oro, ångest, lidande och ilska.  

 

2.5. Tillitens betydelse för invandrare i psykiatriskvård  

 

Enligt Psykiatriska Riksföreningen För Sjuksköterskor (PRF) (2014), innebär 

kompetensbeskrivning att med ökad lärdom och uppfattning om psykiska ohälsa, främja tillit. 

Författaren Björngren Cuadra (2008; 2010, s. 143-157) nämner tillit som vårdens nerv. Tillit 

är grundläggande för relationen mellan patienten och vårdpersonal. Tillit gör att patienten 

söker vård, samarbetar om sin behandling och håller igång kontakten. Tillit spelar en stor och 

viktig roll inom vården. Det handlar oftast om relationen mellan vård och patient. Att skapa 

tillit kan vara en tidskrävande process och mer tid kan behöva avsättas i början, vilket 

organisationen bör ta hänsyn till.  

  Kommunikationen kan dessutom ta längre tid för en del patienter jämfört med andra, 

vilket också bör beaktas. Kontinuitet är också viktigt för tillitprocessen (Björngren Cuadra, 

2010, s. 149; Green, Polen, Janoff, Castleton, Wisdom et al., 2008; Smedley, Stith & Nelson 

2003). Patienten kan känna en trygghet i samband med regelbunden kontakt med samma 

sjuksköterska. Kommer det för många olika sjuksköterskor, kan det påverka tillitprocessen 

och misstro kan skapas hos patienten. Kompetens är en annan viktig faktor som skapar tillit 

(Björngren Cuadra, 2010, s. 155-156; Green et al., 2008). Kompetens kan tyda på 

trovärdighet och värderas högt. Kunskap och erfarenheter är exempel på kompetens och 

kontinuitet är därför relaterat till kompetens eftersom patienten kan känna en trygghet när 

samma vårdgivare kommer som kan rutinerna. För patienter med utländsk bakgrund där 

språket är en barriär, blir bemötandet viktigt och en central roll för tillit. Vänlighet och respekt 

är betydelsefulla faktorer och kan uttryckas genom exempelvis tonfall, kroppsspråk och 

ansiktsuttryck (Björngren Cuadra, 2010 s. 145-147 ). 
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 I en studie av Green et al. (2008), uttryckte många patienter att det var viktigt att kunna 

lita på sina läkare och att läkarna kunde lita på dem. Ömsesidig tillit under en längre period 

kunde ge patienterna bättre självkänsla, då de för övrigt kunde känna av sitt stigma i 

samhället, att folk såg ner på dem och var rädda för dem.  I en annan studie där vårdgivare 

inom psykiatri deltog, från 16 olika länder i Europa, uttryckte sjuksköterskan att det fanns 

svårigheter med att skapa tillit hos patienter med invandrarbakgrund (Sandhu, Bjerre, 

Dauvrin, Dias, Gaddini, et al., 2012). En del patienter är misstänksamma mot auktoriteter. 

Tidigare erfarenheter av tortyr och etniska konflikter kan ge patienten en känsla av otrygghet. 

Problem med tillit uppstår inte enbart mellan patienter och vårdgivare. En del patienter med 

invandrarbakgrund har dessutom svårt med att lita på tolkar, vilket bland annat kan bero på 

politiska skäl eller att tolken kommer från patientens sociala grupp (Sandhu et al., 2012; 

Scuglik, 2007). Kommunikationen kan försvåras och begränsas om patienten tvivlar på att 

sekretessen kommer följas. 

 

3. Problemformulering 

 

I en global värld och ett mångkulturellt samhälle som Sverige ställs krav och utmaningar för 

vården i mötet med människor med invandrarbakgrund. Människor lämnar sina hemländer 

och söker sig till andra länder av olika anledningar. Det kan bland annat vara krig, oroligheter, 

politiska förtryck, religionsförföljelse och tortyr i hemländerna som driver människor till att 

migrera. Andra orsaker kan vara att söka arbete eller studier. Migrationsprocessen i sig kan 

skapa stressfaktorer som kan orsaka ohälsa hos individen i olika grad, beroende på 

migrationsorsaken. Det blir en utmaning för sjuksköterskor att bemöta patienter med 

invandrarbakgrund och främja deras tillit. För sjuksköterskan blir det dagliga arbetet 

varierande, utmanande och ibland frustrerande på grund av språksvårigheter, missförstånd och 

kulturkrockar. Hur kan vi då som vårdpersonal skapa tillit och främja patientens förtroende 

för vården? 

 

4. Syfte 

 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att främja tillit hos 

invandrarpatienter med psykossjukdomar 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

 

Den teoretiska referensramen för den här studien är baserad på sjuksköterskans kulturella 

vårdrelation av klassikern Madeleine M. Leiningers omvårdnadsteori (Leininger, 2002; 

McFarland, 2010). Leininger som grundade transkulturell omvårdnad hävdar att alla 

människor behöver mänsklig omvårdnad från födelsen till ålderdomen samt vid sjukdom. Hon 

menar alltså en omvårdnad som är individuell, specifik och kulturanpassad.  På grund av 

kulturella skillnader kan det förekomma frustration, missnöje och missförstånd när 

behandlingar och omvårdnad inte anpassas till patientens värderingar och levnadssätt. Samma 

frustration förekommer också hos vårdpersonalen när det inte finns transkulturella kunskaper 

och kompetens i mötet med olika kulturer. Människor föds, lever och dör med sin kulturella 

tro och värderingar. Dessa är inbäddade i religion, politik, familj, språk, ekonomi, miljö och 

den relevanta socialstrukturen. Omvårdnad är nödvändigt och avgörande för att läka, 

återhämta och bota. Den terapeutiska omvårdnaden kan uppnås med kunskap i kulturella 

skillnader. Leininger föreslog att när det gäller omvårdnad i mångfald, bör kulturella likheter 

och skillnader, värderingar och sättet att leva, uppmärksammas. Hon betonade vikten av 

transkulturell kunskap och kompetens för vårdpersonalen eftersom samhället blir mer och mer 

mångkulturellt (Leininger, 2002).   

 Leininger (2002) skapade Sunrise-modellen under 1970-talet och modifierade den ett 

flertal gånger under åren. Tre strategier som nämns i modellen är: Culture care 

preservation/maintenance, Culture care accommodation/negotiation och Culture care 

repatterning/restructuring. Culture care preservation/maintenance är professionella 

handlingar eller beslut som hjälper patienter med olika kulturella bakgrunder att bibehålla sina 

egna värderingar för att kunna bli friska eller hantera död och funktionshinder. Culture care 

accommodation/negotiation innebär exempelvis det stöd en patient kan få av sin vårdgivare 

för att kunna anpassa sig eller resonera med andra människor för att följaktligen skapa ett 

meningsfullt hälsotillstånd. Culture care repatterning/restructuring att patienten får, genom 

stöttande handlingar och beslut från sin vårdgivare, hjälp med att ändra eller modifiera sin 

livsstil till det bättre (Leininger, 2002; McFarland, 2010, s.460-461). 
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6. Metod 

 

6.1. Studiens design 

 

För den här studien använde författaren en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet i den här studien. En studie 

med kvalitativ design är, enligt Henricson & Billhult (2012, s 130) och Polit & Beck (2012, s. 

544), en lämplig metod för att presentera individers personliga erfarenheter och upplevelser. 

Intervjuer kan vara en passande modell när det gäller ett mindre antal deltagare.  Individers 

beskrivningar genom intervjun blir datamaterial för analys och tolkning (Henricson & 

Billhult, 2012, s. 133; Polit & Beck, 2012, s. 521). 

 

6.2. Urval 

 

För att välja informanter tog författaren kontakt med verksamhetschefer från olika 

psykiatriska kliniker i en storstad. Sedan skickades två brev till verksamhetscheferna. Ett 

innehöll en förfrågan om sjuksköterskornas deltagande i undersökningen (bilaga 1) och det 

andra var ett samtyckesdokument till verksamhetscheferna för att få deras samtycke och 

godkännande skriftligt (bilaga 2). Urvalskriterierna för sjuksköterskornas deltagande bestod 

av att informanterna skulle ha arbetat inom psykiatrisk vård och ha vårdat psykiatriska 

patienter med invandrarbakgrund. De skulle även ha utbildning som specialistsjuksköterska 

inom psykiatri eller ha pågående utbildning eller lång erfarenhet inom psykiatri.  

 Sammanlagt intresse-anmälde sig åtta sjuksköterskor genom att svara genom e-post 

eller telefon. En av sjuksköterskorna drog sig ur studien på grund av personliga skäl. Från en 

och samma enhet fanns möjligheten att intervjua fyra sjuksköterskor, varav två var specialists-

sjuksköterskor. För att skapa variation i urvalet och för att främst fokusera på specialists-

sjuksköterskors erfarenhet, valdes därför endast de två med specialistutbildning.  Fyra 

specialistsjuksköterskor inom psykiatri samt en sjukskötare med lång vårderfarenhet av 

patienter med invandrarbakgrund inkluderades till slut för genomförandet av studien. 

Informanterna som bestod av tre kvinnor och två män, var mellan 35- 65 år gamla och hade 

arbetat mellan 8 till 35 år inom psykiatri. För att få variation på olika perspektiv och höra 

olika erfarenheter valdes informanter från olika vårdenheter. Deltagarna arbetade i 

öppenvården och slutenvården. 
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6.3.  Datainsamling  

 

Författaren utförde först en testintervju med hjälp av en kollega som är specialsjuksköterska 

inom psykiatri. Testintervjun skulle säkerställa om triggerfrågan är rätt och fungerar. 

Författaren bokade ett rum för tre av informanterna på sin arbetsplats. De två andra 

intervjuerna utfördes på informanternas respektive arbetsplats. Datainsamlingen började med 

semistrukturerade intervjuer med öppen karaktär, med en triggerfråga som var ”berätta om 

dina erfarenheter av att skapa tillit hos invandrarpatienter med psykossjukdom”. Under 

intervjuerna användes några följdfrågor vid behov, till exempel ” kan du vara snäll och berätta 

mera? ” eller ”vill du utveckla mera?”. Intervjuerna spelades in varade mellan 30- 50 minuter 

långa. Intervjuerna transkriberades senare ord för ord. 

 

6.4. Dataanalys 

 

För att genomföra analysen av intervjumaterialen tillämpades kvalitativ innehållsanalys 

beskrivning, enligt Polit & Beck (2012, s. 505-506, 564) och Danielson (2012, s. 330-343). 

Analysprocessen började med transkribering av intervjuerna ordagrant. Det skrivna materialet 

genomlästes flera gånger för att få en helhetsbild av intervjuerna. Nästa steg var att markera 

de meningsbärande enheter som skulle passa till syftet. Vartenda ord och mening som var 

intressant och var relevant till studiens ändamål markerades.  Analysprocessen fortsatte med 

kondensering av de markerade meningsbärande enheterna och kodsättning därefter för att 

kunna kategorisera dem (bild 1).  

 Genom dataanalysen framkom följande fyra kategorier: Kommunikationens betydelse 

för tillitsskapande i psykiatrisk vård, med underkategorin värdet av tolksamtal; 

kroppsspråkets betydelse för tillit; kulturella skillnader gällande psykiska sjukdomar, med 

underkategorin kulturella skillnader att beskriva sjukdomssymptom och närståendes betydelse 

för ett tillitsskapande möte  

  Under hela materialanalysen var författaren uppmärksam på studiens syfte som styrde 

hela processen. Det är viktigt att författaren har sina egna antaganden och fördomar i åtanke 

eftersom dessa kan påverka dennes analyser och metoder (Dahlberg, Dahlberg och Nyström, 

2008, s. 134). De ska vara deltagarna som ska föra forskningen framåt. Noggrannhet och 

transparens är viktigt, information ska inte döljas i kvalitativ forskning (Polit & Beck, 2012 s. 

595). 
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Bild 1  exempel på dataanalysen      

Meningsbärande enhet Kondenserad  

meningsenhet 

Kod Kategori  Underkategori 

jag tycker att det är svårt att 

förmedla nyanserna när 

man inte pratar samma 

språk  

Svårt att förmedla 

nyanserna av 

språket 

språksvårigheter  

språknyanser  

Kommunikationens 

betydelse för 

tillitsskapande i 

psykiatrisk vård 

 

Ibland har vi haft möjlighet 

och haft tolk med och det 

har så klart blivit bra eller 

mycket bättre för patienten 

som naturligtvis får 

information på sitt språk 

som är a o någonstans 

 

Möjlighet till tolk 

för att informera 

patienten 

tolk 

 

 Värdet av 

tolksamtal 

 man själv är lugn  

 inte höjer rösten och inte 

häftiga rörelser man tar det 

liksom lugnt 

Man är Lugn, inte 

höjer rösten, inte 

häftiga rörelse 

Lugn 

 inte Häftiga 

rörelse 

inte hög röst 

 

Kroppsspråkets 

betydelse för tillit 

 

psykisk sjukdom kanske 

inte är en sjukdom hos vissa 

invandrare utan en sjukdom 

är att vara somatisk sjuk 

Psykisk sjukdom 

inte är ingen 

sjukdom, utan 

somatisk är 

sjukdom 

Synen på 

psykiska 

sjukdomar 

 Kulturella 

skillnader gällande 

psykiska 

sjukdomar 

 

Någonting som är också 

svårt för oss det är ju ibland 

beroende på olika kulturer 

olika sätt att visa symtom 

 

Olika kulturer 

olika sätt att visa 

symtom 

olika 

sjukdomssymtom 

 Kulturella 

skillnader att 

beskriva 

sjukdomssymptom 

anhöriga ska inte känna sig 

missförstådda eller 

överkörda eller att man på 

något sätt tar deras anhöriga 

i från dem 

 

Anhöriga ska inte 

känna sig 

missförstådda eller 

överkörda 

Anhöriga 

Missförstådda 

överkörda 

Närståendes 

betydelse för ett 

tillitsskapande 

möte 
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7. Forskningsetiska överväganden 

 

Information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande är de fyra generella huvudkraven på 

forskning, enligt Vetenskapsrådet (1990), vilket tillämpades för den här studien. 

Undersökningsdeltagarna fick både muntligt och skriftligt information om studiens syfte. 

Informanterna blev också underrättade om alla villkor såsom avidentifiering av intervjuer, om 

frivilligt deltagandet och om att de får avbryta deltagandet i studien när som helst. Allt 

insamlat material kommer att förvaras inlåst och kommer enbart att användas i 

forskningssyfte.  

 Ett övervägande som gjordes var att välja bort två möjliga deltagare eftersom ett flertal 

kom från samma enhet, varav två inte hade specialistutbildning. Författaren ville främst 

intervjua specialistsjuksköterskor och ville dessutom ha deltagare från olika enheter. I 

slutändan intervjuades fem sjuksköterskor.  

 

8 Resultat 

 

Resultaten av studien presenteras i fyra kategorier samt två underkategorier enligt följande: 

 

Kommunikationens betydelse för tillitsskapande i psykiatrisk vård  

- Värdet av tolksamtal  

Kroppsspråkets betydelse för tillit 

Kulturella skillnader gällande psykiska sjukdomar  

- Kulturella skillnader att beskriva sjukdomssymptom  

Närståendes betydelse för ett tillitsskapande möte 

 

8.1. Kommunikationens betydelse för tillitsskapande i psykiatrisk vård 

 

Informanternas erfarenheter av att bemöta och kommunicera med patienter med 

invandrarbakgrund varierade beroende på om patienterna kunde språket, hur sjuka de var samt 

om de var män eller kvinnor.  

  Resultat av den här studien visar att en del patienter med invandrarbakgrund som 

behärskar det svenska språket i sina habituella tillstånd, talar otydligt och oförståeligt när de 

blir sämre i sina grundsjukdomar. Patienter som kommer från andra länder och talar andra 
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språk har ofta en annan symtomatologi när de blir dåliga. Det är svårt att förmedla 

språknyanserna när man inte pratar samma språk. Patienterna kan gå miste om en hel del 

information. I psykosens natur ingår bland annat paranoid misstänksamhet vilket kan 

förvärras för en psykotisk patient med invandrarbakgrund med språksvårigheter. Det brukar 

beställas tolk för patienter med paranoid psykos med invandrarbakgrund som kan prata 

svenska, endast för att patienterna ska kunna förstå nyansen av språket. 

 En av informanterna berättade om den tiden som hon arbetade på Beckomberga sjukhus 

då det inte fanns tolkförmedlingar som det finns nu.  Hon kom ihåg svårigheter när utländska 

personer som befann sig på besök i Sverige på semester eller på grund av andra anledningar, 

fick psykos. Deras tillstånd försämrades, de blev våldsamma och hamnade på sjukhuset. 

Informanten berättade vidare att i akut skede när de patienterna var psykotiska och 

våldsamma, hände det att de fick fasthållning, bältesläggning och tvångsmedicinerades. De 

fick ingen möjlighet att få en förklaring innan tvångsåtgärderna. Enligt informanten kunde 

tvångsåtgärderna kanske ha undvikts om patienterna hade fått en förklaring och beskrivning 

på sitt språk om behandlingen och medicineringen. Förklaring kan skapa tillit och trygghet, sa 

informanten. En del patienter har inte någon erfarenhet av psykiatrin och det kan vara första 

gången som de hamnat där, uppgav en av informanterna. Man ska sätta sig in i patientens 

situation och försöka att förstå att man kommer från olika kulturer. Människor har olika 

synsätt när det gäller psykisk sjukdom och det är fortfarande tabu i andra delar av världen, sa 

informanten. 

 

”... jag tror att min metod mest har varit att ställa rätt många frågor till de här 

patienterna för att på något sätt försäkra mig med att dubbelkolla att vi har förstått 

varandra. Det är nog ett sätt att jag försökt och bygga allians.” 

 

 Resultatet i analysen visar på att man kan få mer information genom att försöka ta reda 

på bakgrundsfakta, exempelvis: hur och när de kom till Sverige, hur det såg ut i deras 

hemländer, när och hur deras psykiska tillstånd förändrades, hur deras uppväxt sett ut etc. Det 

kan bindas ihop många olika delar och för att förstå helheten och orsaken till deras tillstånd. 

Enligt studieresultatet är det viktigt att visa patienterna att psykiska sjukdomar inte är tabu 

och att vårdpersonalen är tillgänglig för stöd. 
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 Studieresultatet tyder på att första bemötandet är viktigt. Det första bemötandet bör bli 

tillräckligt tillfredställande så att patienten ska kunna känna sig trygg och våga känna tillit för 

att kunna berätta om sig själv och sina problem. Studieanalysen visar att det svåraste tillfället 

att skapa förtroende hos patienter är när de i kritiskt tillstånd kommer med polishandräckning 

till psykiatrin. Eftersom dessa patienter inte söker vård frivilligt och saknar sjukdomsinsikt, 

kan de känna sig kränkta. Språksvårigheter är ett hinder för att kunna förklara varför de blivit 

intagna. Här blir bemötandet viktigt. Att försöka se helheten och det friska hos patienten och 

lösa problemet med språket genom att beställa rätt tolk skapar förtroende. Att vara lyhörd och 

ha empati är grunden för att främja tillit. 

  

”....det tror jag att det är nyckeln till överhuvudtaget arbetet med andra kulturer och det 

är det absolut viktigaste att ha empati och lyhördhet hela tiden och praktisera om detta” 

 

8.1.1 Värdet av tolksamtal 

 

Resultatet av studieanalysen visar att det är svårt att skapa tillit hos patienter som inte 

behärskar det svenska språket.  Att ha tillgång till tolk är väldigt viktigt inom sjukvården och 

är patientens rättighet. Det händer ibland att en patient med utländsk bakgrund inkommer med 

polis till psykiatrin. Svårigheter kan uppstå när patienten inte kan tala svenska och det inte 

finns någon tolk eller personal tillgänglig som kan tala patientens modersmål. 

  I studien framkom det att personalen ibland hamnar i situationer på psykiatrin där de 

måste agera snabbt. Personen är kanske en fara för sig själv eller för andra människor och 

man måste kanske tvångshantera denne utan att det går att vänta. I en sådan situation stormar 

personal in som inte förstår patientens språk och utför tvångsåtgärder utan att kunna förklara 

varför de gör det. Patienternas beteende leder till att de måste tvångshanteras och det kan leda 

till att de blir upprörda, förtvivlade och känner sig kränkta. Patienten får förklaringen först 

efteråt i ett tolksamtal. Om man kunde kommunicera med patienten så kunde kanske patienten 

känna sig tryggare i situationen. I sådana situationer kan personalen känna sig hjälplösa trots 

att de vet om att de gjorde ett bra jobb. Ibland finns det inget annat val, utan personalen är 

tvungna att agera med tvångsåtgärder.  

 

”….vi vet att vi gjorde ett jättebra jobb. Vi hade inget annat val och det vet vi ju. Vi var 

tvungna att göra det här. Men någonstans i bakhuvudet kommer man och tänka att hade 
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någon av oss kunnat kommunicera då kanske hade patienten inte varit arg och ledsen. 

Det kanske ibland inte alls hade lett till någon tvångsåtgärd….” 

 

 Studieresultatet visar att det som saknas är någon typ av broschyr på olika språk som 

förklarar det mest elementära för patienter med invandrarbakgrund som kommer till 

psykiatriska kliniker. Informanterna gav förslag till en broschyr på patientens modersmål som 

kan innehålla till exempel information om tider för olika måltider, olika aktiviteter på en 

avdelning, tolksamtal och kontaktpersoner. ”Det vore bra om patienten får papper och penna 

för att skriva ner alla sina frågor till läkare eller annan vårdpersonal medan de väntar på ett 

tolksamtal”, tipsade en av informanterna. Om patienten får information på sitt språk om att 

efter x-antal timmar kommer det en tolk, så leder bara det till att patienten blir lugnare och 

väntar på tolken, förklarade informanten. 

  Studien visar att en multikulturell personalgrupp kan vara en fördel och är uppskattat på 

psykiatriska mottagningar som tar emot patienter med invandrarbakgrund. Patienter som får 

en förklaring av en personal som pratar samma språk kan känna sig trygga. Det skapar ett 

lugn och det gagnar hela avdelningen. Personal som pratar olika språk kan vara behjälpliga i 

nöd, men för bedömningar måste en professionell tolk vara på plats. Även en läkare som kan 

förklara och göra bedömningar på patientens modersmål är väldigt positivt och främjar 

patientens förtroende.  

 

8.2. Kroppsspråkets betydelse för tillit 

 

Studieresultatet visar att icke-verbal kommunikation betyder väldigt mycket när det gäller 

patienter med språksvårigheter.  Språket är oerhört viktigt i det vi gör, hur man formulerar sig, 

hur man låter när man pratar, hur kroppsspråket ser ut, om vi är öppna och avslappnade eller 

spända och tycker att det är jobbigt att förklara. Detta påverkar patienterna mycket. Att ha ett 

gemensamt förhållningssätt och utgå ifrån de rutiner som finns, är väsentligt när man får in en 

patienter. Kontinuitet är väldigt viktigt under det första dygnet runt omkring patienten tills 

patienten får tolksamtal.  För att skapa trygghet hos patienten kan det vara bra om denne har 

kontakt med en kontaktperson, om möjligheten finns.  

 

”Det handlar ju om alltså hur man bemöter en person som man inte kan prata med. Vad 

gör man? Man måste någonstans tänka till, hur skulle jag vilja bli bemött om jag hamnat 
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i ett land som jag aldrig varit i och inte kan språket och hamnar på sjukhus? Hur skulle 

jag bli bemött då, vad skulle känna mig trygg? Vad skulle gör mig osäker? Det är alltså 

viktigt att ha en dialog med sig själv.” 

  

 ”Kroppen och ansiktet säger ju allt”, sa en av informanterna. Även om man inte förstår 

språket kan man se hur patienten har ångest och hur patienten är misstänksam, tittar på väggar 

och känner sig avlyssnad. Informanten förklarade vidare att problemet är att man inte kan 

kommunicera med varandra. Det gäller att med kroppsspråk visa personen i frågan att han 

eller hon är välkommen. Det handlar också om att försöka ha ett lugnt bemötande, inte stressa 

och inte höja rösten eller använda häftiga rörelser. Man bör i en lugn takt promenera med 

patienten runt avdelning och visa till exempel toaletten, duschen, matsalen, telefonhytten etc. 

  I studien framkom att det är viktigt att ha bra röstläge, vara öppen och söka upp 

patienten ofta. När man återkommer ofta till patienten, skapar man tillit när man inte kan prata 

samma språk.  Det kan vara en fördel om få kontaktpersoner väljs ut till patienten. Det kan 

vara bra att patienten vänder sig till samma personer. Det skapar trygghet att se samma 

ansikten hela tiden vilket minskar rädslan och ångesten när man inte kan prata, menade 

informanten.  

 

8.3. Kulturella skillnader gällande psykiska sjukdomar 

 

Studieresultatet beskriver att i en del kulturer anses hallucinationer och att höra röster vara ett 

avvikande beteende. Medan i andra kulturer räknas det som en gåva från en högre makt och 

personen får högre status i samhället. Psykisk ohälsa är fortfarande tabu i många kulturer. En 

del patienter nekar sina psykiska besvär på grund av det och uppger att de har somatiska 

problem inte psykiska.  

  Kulturella skillnader kan synas på en del utländska män som inte vill prata med en 

kvinnlig sjuksköterska. Det finns även kvinnor med utländsk bakgrund som inte vill berätta 

för manliga sjukskötare vad de har varit med om. För att skapa tillit och trygghet hos 

patienten, bör en vårdpersonal med samma kön som patienten utföra samtalet. Enligt 

studieresultat saknas det pedagogiska instrument i mötet med patienter med 

invandrarbakgrund, exempelvis som ett frågeformulär som är kulturellt anpassad, ansåg en 

informant.  
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” …Ibland upplever jag att jag har kommit för snabbt in med vissa frågor och då har det 

nästan motverkat än byggt tillit.  Eller till exempel speciellt män kan uppleva att det är 

provocerande när man tittar i ögonen på dem och för mig är det en metod att bygga tillit 

genom att titta i ögonen …..” 

 

 I resultatet framkom det att invandrarpatienter ibland får flera besökare på en gång och 

ibland tas även barn med. En psykiatrisk mottagning är inte en lämplig plats för minderåriga 

barn på grund av säkerhetsrisken. Många patienter kan vara stökiga och våldsamma vilket kan 

vara skrämmande för barn. En informant berättade om en händelse när en patient hade begått 

självmord och dennes anhöriga, 20-30 personer, kom till psykiatrin, mådde dåligt och ville ha 

en förklaring för händelsen.  Det valdes personal för att sitta ner med de anhöriga och ha ett 

krissamtal. Personalen förklarade allting för hela släkten. Personalen satt länge med de 

anhöriga och lyssnade och tog reda på hur de kände och vad de brukade göra i en sådan 

situation när en olycka inträffar. Personalens bemötande och förklaringar gjorde att de 

anhöriga var väldigt nöjda med samtalet. Det blir uppenbart att människor har olika sätt att 

bete sig i en sådan kris och har olika sätt att hantera sorgen. En del människor sörjer 

ensamma, medan i andra kulturer sörjer hela familjen tillsammans, sa informanten. 

  Studieresultatet beskriver att det finns fall när patienten mår väldigt dåligt och vägrar ta 

emot sin medicin, då måste beslut tas om patienten ska få en injektion eller inte. Patienten 

som förstår språket har möjligheten att få välja medicin i tablettform eller injektion. Om 

patienten vägrar ta emot varken tablett eller injektion, kan patienten få sin injektion med 

tvång. Denna patient har ett val jämfört med en patient som inte kan förstå språket. Men det 

finns även patienter som förstår språket men ändå vägrar att ta mediciner. Att kunna förstå 

förklaringar och att kunna välja är väldigt viktigt och det kan bidra till att skapa tillit. 

 

 

8.3.1. Kulturella skillnader att beskriva sjukdomssymptom 

 

I studieresultatet kom det fram att en del sjukdomssymptom är ibland olika beroende på olika 

kulturer. En del patienter som kommer från vissa delar av världen visar mer kraftfulla 

ångestsymtom. Patienterna visar oro och ångest genom att till exempel vara okontaktbara och 

inte reagera på smärta. Symptomen kan visas med kramp- eller svimningsattacker. Patienterna 
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kan bli svåra att bedöma eftersom de inte är medverkande i bedömningarna. Ibland kommer 

invandrarpatienter med ambulans till psykiatrin. Oftast gör ambulanspersonal någon form av 

preliminär bedömning om de ska till medicinakuten eller psykakuten. Det handlar ofta om 

personer i psykiska tillstånd som visar kraftiga symptomattacker såsom svimning eller 

kramper.  Ibland är det inte säkert att de är somatiskt friska. Därför skickas de till 

medicinakuten för en grundlig kontroll. Dessa patienter lider ofta av PTSD. 

  En informant berättar om möten med flera afrikanska kvinnor som visade fysiska 

symtom. De kände huvudvärk, hade ont i ryggen, magen, knäna, och i benen. - ”Det var 

fysisk värk och yrsel och några svimmade innan man förstod att det var kopplat till ångest. 

Ångesten kan kännas som smärta i magen, i ryggen, i huvudet eller i armarna” berättar 

informanten. Informanten berättade även att hon hade träffat patienter som fick besök av sina 

egna stammars medicinmän på sjukhuset under besökstiden.  Enligt informanten var det 

självklart att kvinnan skulle träffa medicinmannen. Det var en del av hennes kultur och hon 

mådde mycket bättre efter mötet. 

 

8.4  Närståendes betydelse för ett tillitsskapande möte 

 

Enligt resultatet är det viktigt att lyssna på närstående för att de också ska känna sig delaktiga 

i vården. Närstående har en viktig roll i patientens vård. Det är viktigt att skapa tillit hos dem 

och möjliggöra deras delaktighet i vården. Medan det är tabu och svårt för en del invandrare 

att förstå och acceptera att deras anhöriga har en psykisk sjukdom, är andra väldigt insatta i 

sina anhörigas sjukdomar, har kontakt med öppenvården och tar in sina anhöriga när de ser att 

de mår dåligt. 

  Det är viktigt att involvera närstående i vården. Men kommunikationen kan bli 

försvårad om de närstående inte behärskar det svenska språket. Det är viktigt att ta hänsyn till 

sekretessen när det gäller att lämna ut information till närstående. Om patienten tillåter att de 

närstående får information kan tolk bokas till anhörigsamtal. 

 

”… men vi har problem ibland med patienter från vissa kulturer där kvinnor kanske inte 

känner att de vågar berätta det de skulle vilja när deras män sitter i rummet… Det 

handlar om att ge och ta och försöka att hitta balansgångar, samtidig kan anhöriga ge 

väldigt viktig information till oss när vi ska göra våra bedömningar…”. 
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  En informant berättade om en situation där en deprimerad kvinna inte fick kontakt med 

psykiatrin. Hennes man accepterade inte kontakten. Mannen var rädd för att tappa kontrollen 

över situationen och vägrade att låta sin fru att prata med vårdpersonalen, bli omhändertagen 

och få vård. Kvinnans tillstånd försämrades samtidigt som maken blev mer frustrerad. 

Slutligen skrev en överläkare ett vårdintyg och kvinnan togs in med polishandräckning. Paret 

hade varit med om trauman under deras flykt från hemlandet och visade sig att mannen också 

behövde hjälp. För att anhöriga inte ska bli ett hinder kan det vara en fördel att förklara 

situationen utförligt.  

 

9. Diskussion 

 

9.1. Metoddiskussion 

 

Henricson och Billhult (2012, s 130) samt Polit & Beck (2012, 544) anser att kvalitativ design 

är en lämplig metod för att beskriva upplevelser och erfarenheter. Eftersom syftet med den här 

studien var att beskriva psykiatri sjuksköterskors erfarenheter, valde studiens författare en 

kvalitativ design.  

 

9.1.1. Urval 

 

Urvalet i en kvalitativ studie, som beskriver upplevelser och erfarenheter, är inte 

slumpmässigt, utan ändamålsenligt urval (purposive sample) vilket betyder att forskaren 

väljer informanter som har erfarenhet om studiens fenomen (Henricson & Billhult, 2012, s 

134; Polit & Beck, 2012, s. 517).  

  Fokus för att välja deltagare för den här studien var specialistsjuksköterskor med 

erfarenhet av invandrarpatienter med psykisk ohälsa. Fem sjuksköterskor i psykiatrisk vård 

deltog i studien och gällande antalet deltagare menar Danielsson (2012, s. 335) att resultatet 

kan ha en begränsad information.  Trots detta så visade sig intervjuerna ha ett variationsrikt 

material som skulle kunna vara till fördel för arbetets resultat. Urvalet blev en variation av 

olika kön, åldrar och erfarenheter vilket berikade resultatet. Henricson och Billhult (2012, s. 

134) menar att variation av informanter bidrar till mer variationsrika uttalanden.  
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9.1.2. Datainsamling 

 

Intervjuerna för den här studien ägde rum i lugna och avskilda miljöer vilket bidrog till att 

informanterna kunde vara ostörda. Författaren valde semistrukturerade intervjuer med öppen 

karaktär, med en triggerfråga och några följdfrågor under intervjuarna. 

  Dahlberg et al., (2008 s. 134-135) hävdar att förförståelse kan vara förutfattade 

meningar eller fördomar som har samband med studiens fenomen. Det kan också vara att 

studiefenomenet är som en vanlig del av forskarens liv eller att forskaren har en känslomässig 

relation till det. Personens tankesätt eller ett favoritämne kan bli utgångspunkt för en 

forskning. Om en forskning blint följer en teori eller ett tankesätt är den inte en öppen studie. 

För att kvarstå öppen under hela forskningsprocessen, måste forskaren ta itu med sin 

förförståelse till exempel i form av antaganden eller fördomar. Författaren av denna studie 

arbetar själv inom psykiatri och har själv egna erfarenheter av att möta patienter med 

invandrarbakgrund. Med ett öppet förhållningssätt försökte författaren vara objektiv under 

intervjuerna och inte låta sin förförståelse påverka informanternas utsagor. 

  Det är viktig att vara medveten om hur förförståelse inspirerar forskningsprocesser i alla 

studieformer, anser Dahlberg et al. (2008 s. 135).  Det är också viktig att veta hur förförståelse 

påverkar valet av fenomenet som ska studeras, hur den fastställs, hur frågorna formuleras 

samt valet av metod och så vidare. Dahlberg et al. (2008 s. 142) menar att vi bör ifrågasätta 

och utmana vår förförståelse. Forskare bör ifrågasätta sina förförståelse för att kunna upptäcka 

sina fördomar och se dess påverkan på deras forskning. 

   

9.1.3. Dataanalys 

 

Innehållsanalys är en passande metod för att bearbeta intervjuer i en studie med kvalitativ 

design (Danielsons, 2012, s 336). Efter datainsamlingen började författaren för den här 

studien med dataanalysen steg för steg från att markera meningsbärande enheter, 

kondensering och kodsättning till kategorisering efter Danielsons (2012, s. 330-337) 

beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. De meningsbärande enheterna flyttades flera gånger 

mellan olika kategorier för att hitta en lämplig placering. Kategorin sjuksköterskornas 

beskrivningar om kroppsspråkets betydelse för tilliten kunde också passa in i kategorin 

kommunikationens betydelse för tillitsskapande i psykiatrisk vård. Men författaren bestämde 
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att placera och redovisa den i en enskild kategori för att betona vikten av kroppsspråket när 

verbal kommunikation inte räcker till. Detta överensstämmer också med informanternas 

uttalanden om kroppsspråkets betydelse.  

  Forskarens granskning av hela forskningsprocessen och redovisning av 

forskningsmetoden förstärker trovärdigheten, anser Danielson (2012 s. 340). Det är viktigt att 

forskaren tänker igenom varenda beståndsdel av sin studie utifrån studiens syfte. För att öka 

en studies trovärdighet är det viktigt att ge utförliga beskrivningar av tillvägagångssättet och 

resultatet. Citat från deltagarna ökar också trovärdigheten (Polit & Beck, 2012, s. 595).  

 

9.2. Resultatdiskussion 

 

Resultatet diskuteras utifrån de fyra kategorier och två underkategorier som uppkom i studien: 

Kommunikationens betydelse för tillitsskapande i psykiatrisk vård, med underkategorin 

värdet av tolksamtal; kroppsspråkets betydelse för tillit; kulturella skillnader gällande 

psykiska sjukdomar, med underkategorin kulturella skillnader i att beskriva 

sjukdomssymptom; närståendes betydelse för ett tillitsskapande möte. Resultatet diskuteras 

också utifrån tidigare forskning samt teoretiska referensramar.  

 Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att skapa tillit hos 

invandrarpatienter med psykossjukdom. Resultaten visar att språksvårighet är ett hinder för 

kommunikation att främja tillit hos patienter med invandrarbakgrund. Sjuksköterskornas 

erfarenheter av att bemöta invandrarpatienter med paranoidpsykos som har språksvårigheter 

visar att dessa patienter blir mer misstänksamma eftersom de inte kan förstå språket väl. Det 

finns även patienter som kan prata svenska men som inte förstår nyanser av språket och 

missförstår information. Enligt en studie av Jirwe, Gerrish, Keeney och Emami (2010) anses 

det viktigt att sjuksköterskan kan bedöma när en tolk behövs och att en auktoriserad tolk 

används vid behov. 

  Ett gott bemötande är väldigt viktigt för att främja tillit och skapa förtroende hos 

patienter, ansåg informanterna. Oftast är det första bemötandet och intrycket som avgör om 

patienterna kommer känna sig trygga, känna att de är i goda händer och känna förtroende för 

vården. Att vara lyhörd, att ha empati, känna patientens lidande och bry sig om patienten, 

skapar tillit, beskrev informanterna. Dahlberg och Segesten, (2010, s. 184, 44) menar att i en 

mänsklig vårdrelation erbjuder den professionella vårdaren med sin närvaro en god vård som 
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kan bidra till god hälsa hos patienten. Hälsan är en upplevelse av välbefinnande, lust, mening 

med livet, sammanhang, samhörighet samt autonomi. Leininger (2002) betonar vikten av 

individuell- och kulturanpassad omvårdnad. Hon menar vidare att sjukvården bör ta hänsyn 

till kulturella skillnader samt patientens världsbild och levnadssätt. 

  Alla patienter har rätt till att få information innan varje behandling, därav kan det bli 

svårt för en sjuksköterska att informera patienter med språksvårigheter. Situationen blir 

svårare när det i akutskede krävs tvångsåtgärder i form av tvångsinjektion eller bältesläggning 

och det inte finns möjlighet till en tolk för förklaring. Förklaring kan skapa tillit och trygghet 

betonade informanterna i studien. Därför är det väldigt viktigt att sjukvården har tillgång till 

tolkar, vilket är en rättighet för patienter som har språksvårigheter.  

  Informanterna förslog tillgängliga broschyrer på olika språk som förklarar det mest 

elementära för patienter med språksvårigheter. Patienten som får information om sin sjukdom 

och förklaring till sin behandling på sitt språk kan vara delaktig och samarbeta om sin vård. 

Även tvångsåtgärder kan undvikas om patienten får förklaring på hemspråket, då får patienten 

möjlighet att välja mellan tvång eller frivillig behandling. Det är väldigt positivt med en 

multikulturell personalgrupp på psykiska mottagningar där patienter med invandrarbakgrund 

vårdas. Det är oftast uppskattat av patienter om det finns personal som kan tala samma språk, 

då känner de sig trygga. Denna personal blir räddarna i nöden när tolk inte finns tillgänglig. 

Enligt informanterna känner invandrarpatienter sig mer trygga och har mer förtroende för 

läkaren när denne kan prata samma språk. 

  När samhället blir alltmer globalt, med ökat antal patienter med olika kulturella 

bakgrunder, skapas det utmaningar för vårdpersonalen (Maier-Lorenz, 2008). I dagliga 

sjukvårdspraxis är det väldigt viktigt med transkulturell omvårdnad som ger vård anpassad till 

individens kulturbakgrund. Det gäller att förstå kulturella skillnader, vara öppen och ha ett 

positivt intresse av att skaffa kunskap om andra kulturer. Det är nödvändigt att sjuksköterskor 

skaffar kunskap om transkulturella skillnader eftersom de är ansvariga för patientens 

omvårdnad. Därför är det viktigt att läroplanen på sjuksköterskeutbildningen också innehåller 

transkulturella skillnader. Enligt Leininger (2002) kan en kulturanpassad omvårdnad 

förebygga missförstånd och missnöje hos patienter. Leininger poängterar också vikten av den 

transkulturella kompetensen hos vårdpersonalen.  

  Stone, Markham, Wilhelm (2013) menar att när språket inte räcker till blir 

kroppsspråket viktigare för kommunikation. Sjuksköterskans ansiktsuttryck, kroppshållning 

och röst kan påverka patienter med språksvårigheter. Sjuksköterskans kroppsspråk kan ha stor 

betydelse för huruvida patienten känner sig välkommen eller inte. Informanterna i studien 
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nämnde betydelsen av icke-verbal kommunikation vid möten med patienter som har 

invandrarbakgrund och språksvårigheter.  När ord inte räcker till för beskrivningar och 

förklaringar, då gäller icke-verbal kommunikation. ”Kroppen och ansiktet säger ju allt”, ansåg 

en informant. Människors främsta sätt att kommunicera emotionella känslor är icke-verbala 

uttryck i ansiktet och kroppen, uppger Stone et al, (2013). Ofta är det svårt för människor att 

uttrycka sina känslor med ord. Svårigheten kan öka när ett väldigt känslomässigt ämne berörs 

eller vid något trauma (Stone, et al, 2013; Luterek, Orsillo & Marx, 2005) eller vid en 

allvarlig sjukdom (Stone, et al, 2013; Pedersen & Denollet, 2003). 

 Leininger (2002) har en helhetssyn om transkulturellomvårdnaden, vilket visar olika 

faktorer runtomkring patienten som påverkar dennes mående. Faktorer är bland annat tro, 

värderingar, social, ekonomi, utbildning, språk och livsvärld. I en del kulturer är psykisk 

ohälsa tabu. Informanterna i studien uppmärksammade synen på psykiska sjukdomar hos 

patienter från olika kulturer. Psykiska sjukdomar betraktas från att vara tabu i en kultur till att 

vara en gåva från en högre makt hos en annan kultur. Informanterna berättade att de hade 

bemött en del patienter från andra kulturer som förnekade sina psykiska problem men som 

gärna pratade och klagade över somatiska besvär istället. Hur psykiska symptom visas skiljer 

sig också mellan olika kulturer. Informanterna upplevde kraftigare symtom hos en del 

patienter med invandrarbakgrund. Det hände att patienter med oro och ångest svimmade och 

var okontaktbara.  

 Jirwe, et al, (2010) menar att tvärkulturella skillnader ställer utmaningar för 

sjuksköterskor som vårdar patienter som har en annan kulturell bakgrund än de själva. Det 

krävs anpassningar och strategier för att bemöta och vårda denna patientgrupp. Patienter med 

invandrarbakgrund upplever sämre kvalitet av vården jämfört med majoriteten av 

befolkningen. Det kan hända att vårdpersonalen saknar kompetenser och kunskaper för att 

bemöta och inse vårdbehovet hos patienter från en annan kulturell bakgrund. Leininger (2002) 

som lägger mer värde på omvårdnad (care) menar att sjuksköterskor med transkulturell 

kompetens och holistisk syn får mer förståelse för patienter och kan förebygga våld och 

fördomar. 

 Psykiska sjukdomar accepteras inte generellt inte öppet i bland annat somalisk kultur. 

Där anses människor ha en förbannelse över sig eller vara besatta av Satan, om de uppvisar 

psykiska symtom. Ofta väljer familjerna att själva ta hand om den drabbade personen, istället 

för att vända sig till psykiatrin. Om en familj blir stämplad med en psykisk sjukdom, kan det 

innebära att familjen blir stigmatiserad, vilket påverkar dess sociala struktur. Generellt är det 

mer acceptabelt att tolka psykiska symtomen som fysiska besvär (Scuglik, 2007). Även i 
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länder som Kina och Japan är det mer vanligt att uttrycka symptom av fysiska besvär (Yeung 

& Kam, 2006). I ett kollektivistiskt samhälle som i Kina kan stigma på grund av en psykisk 

sjukdom drabba hela familjen. Många familjer väljer att försöka dölja sin anhörigas sjukdom 

för att försöka undkomma skam. Somliga familjer väljer även att ta avstånd till sin drabbade 

familjemedlem. (Lee, Lee, Chiu, & Kleinman, 2005). Många Asiat-Amerikaner associerar 

psykiska sjukdomar med galenskap (Yeung & Kam, 2006).  De individer som söker 

psykiatrisk hjälp är de individer som inte klarar av att leva i samhället, det förstärker idén att 

det endast är galna människor som vänder sig till psykiatrin. Eftersom stigmat av mentala 

sjukdomar kan påverka familjens sociala status, väljs psykiatri ofta bort. Direkta 

översättningar av depression och mental sjukdom till kinesiska betyder galenskap eller 

associeras med galenskap och kan skapa rädsla hos individer med det ursprunget (Yeung & 

Kam, 2006).  Det händer också att patienter vägrar att ta medicin eftersom de oroar sig för att 

det kan avslöja att de har en psykisk sjukdom (Hinton, 2011). Alla dessa faktorer kan skapa 

svårigheter för vårdpersonal. Stora kulturskillnader leder till större risk för missförstånd än 

mindre kulturskillnader (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003, s.201). 

 Det inträffar ibland att en patient med invandrarbakgrund får flera besökare på samma 

gång vilket kan vara störande för både patienten och för medpatienterna. Det sker även ibland 

att anhöriga kommer med barn till patientbesöken på psykiatriavdelningar, som är opassande 

miljöer för barn. Om det finns tydlig information om regler redan vid avdelningens entré, kan 

eventuella konflikter mellan anhöriga och personalen kanske undvikas. 

 Informanterna nämnde empati och lyhördhet som nycklar till tillit och god relation 

mellan patienterna och vårdgivarna. Detta överensstämmer med en studie av Schout, Dejong, 

och Zeelen (2010) som undersökte den kompetens som vårdpersonalen behöver för att kunna 

vinna förtroende hos patienter med svår psykisk sjukdom som undviker att söka vård. Studien 

visar att det krävs en del personliga egenskaper hos vårdpersonalen för att kunna skapa 

kontakt och främja tillit hos patienter. De personliga karaktärsdragen är bland annat empati, 

lyhördhet, pålitlighet, intresse, tålamod, flexibilitet, samt att vara optimistisk och kunna 

hantera stress. De nämnda egenskaperna ska knytas an till patienternas livsvärld. Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud, och Fagerberg (2003, s. 32) menar att skapa tillit, lindra lidande 

och främja välbefinnande beror på den mänskliga relationen mellan patienten och 

vårdgivaren. Konstans och kontinuitet är väldigt viktiga för att kunna skapa en bra och hållbar 

vårdrelation även om patienten blir misstänksam, avvisande, psykotiskt och tappar sitt 

förtroende i olika skeden. 
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 Jirwe et. al (2009) identifierade de personliga karaktärsdragen som deltagarna i studien 

också nämnde, som till exempel att ha människosyn, empati, respekt, medkänsla, flexibilitet 

och öppenhet. Dessa egenskaper är viktiga för sjuksköterskor i vården av patienter, oavsett 

kulturell bakgrund.  Det krävs kunskap och förmåga hos sjuksköterskan att kunna hantera de 

olika kulturella dimensionerna i ett mångkulturellt samhälle. Leininger (2002) ansåg att 

sjukskötersketeorier måste ta hänsyn till individers värderingar, tro, världssyn etc. Hon 

menade att vårdgivaren måste ta patientens kulturella helhet i akt för att kunna ha rätt 

förståelse för denne och kunna ge rätt vård (McFarland, 2010, s.459). 

  Dahlberg och Segesten, (2010, s. 185) menar att känna en mening med livet hjälper 

människor att övervinna deras svårigheter i livet. I en vårdande relation strävar vårdaren efter 

att förstärka och stötta patientens hälsoprocesser i syfte att främja välbefinnande hos 

patienten. Det handlar om att vara öppen och följsam för patientens livsvärld och använda 

professionella kunskaper och kompetens. Det gäller även att använda sinnena, vara lyhörd, 

känna empati och visa intresse för patientens berättelse. 

 Studien beskriver också de anhörigas betydelse inom sjukvården. Enligt informanterna 

är det väldigt viktigt att skapa allians med anhöriga. Det är de anhöriga som känner patienten 

bäst och kan uppge viktig informationer om patientens hälsotillstånd. Forskaren Ewertzon 

(2010, 2012) menar att det betyder mycket för anhöriga när vårdpersonalens bemötande är 

öppen och bekräftande.  Anhöriga vill vara involverade i patientens vård och återhämtning 

och förväntar sig att kunna vara delaktiga i vården och att de ska räknas som resurser och inte 

vara utanför.  Ewertzon (2012) förklarar att utanförskap kan vara lidande för en del anhöriga. 

Men psykiatrisk vård kan vara positiv för anhöriga som länge själva tagit hand om sina 

familjemedlemmar med psykiska sjukdomar. Att lämna över ansvaret till sjukvården kan vara 

en avlastning för dem. Vårdpersonalen ska med vänlighet och öppenhet bemöta anhöriga och 

ta hänsyn till varje individs behov.  

 

10. Slutsats 

Sammanfattningsvis tyder studien på att empati och lyhördhet är grunderna för att främja tillit 

och skapa förtroende hos invandrarpatienter med psykossjukdomar. Verbal kommunikation är 

ett hinder för att främja tillit hos psykiskt sjuka invandrarpatienter med språksvårigheter. Men 

icke-verbal kommunikation kan vara behjälplig att kommunicera med patienter när språket 

inte räcker till. Ibland kan enkla medel vara till hjälp såsom broschyrer som innehåller 

information på olika språk och delas ut till patienterna, som informanterna nämnde tidigare. 
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Studien beskriver också brister av kunskap, pedagogik och förhållningssätt i mötet med 

invandrarpatienter med psykossjukdomar och behovet av transkulturell utbildning inom 

sjukvården. 
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12. Bilaga 1 

 

Förfrågan om deltagande i undersökning 

Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor som arbetar med patienter med 

invandrarbakgrund inom psykiatrisk vård. Avseendet är undersöka sjuksköterskornas 

erfarenhet att bemöta denna patientgrupp. Målsättningen med undersökningen är att bidra 

med information som ökar kunskaper om att skapa allians och främja tillit hos psykiatriska 

patienter med invandrarbakgrund. 

  

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i undersökningen 

 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju. Intervjun är som ett vanligt 

samtal under ca en timme, och kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjuerna 

kommer sedan skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller andra 

personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad. Det är (studentens namn) som 

kommer att intervjua. Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett dataminne (USB). 

Insamlat material kommer att förvaras inlåst. En rapport kommer att skrivas när alla intervjuer 

är genomförda och då förstörs dataminnet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig såväl i 

pappersformat som elektroniskt via Ersta Sköndal högskolas bibliotek 

 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring. Om du har några frågor om studien, kontakta någon av 

nedanstående personer. 

 

Alt 1: Är Du intresserad av att delta så kontakta nedanstående för att överenskomma om tid 

och plast för en intervju 

Alt 2: Är Du intresserad att delta så kommer vi att kontakta Dig inom en vecka 

 

Forskningsetikkommittén vid institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal högskola har 

godkänt undersökningen 20XX, Dnr 20XX/XXX  ( datum fylls i efter godkännande). 

 

 

Anette Erdner, psykiatrisk sjuksköterska, 

lektor., med dr 

Handledare 

Tel. 08-555 050 27 

Mail. anette.erdner@esh.se 

 

Ashraf Bahiraei 

Leg sjuksköterska, student i Specialists-

sjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 

vård 

Tel. 0707511322 

Mail. ashraf.bahiraei@student.esh.se 
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13. Bilaga 2 

 

Till verksamhetschef 

 

Mitt namn är Ashraf Bahiraei. Jag arbetar som sjuksköterska och studerar specialistutbildningen i 

psykiatrisk vård på Ersta/Sköndals Högskola. I min utbildning ingår att skriva en magisteruppsats 

och den ska handlar om sjuksköterskans erfarenheter att bemöta patienter med invandrarbakgrund. 

Målsättningen med undersökningen är att bidra med information som ökar kunskaper om att 

skapa allians och främja tillit hos psykiatriska patienter med invandrarbakgrund. 

 

 För min undersökning behöver jag intervjua sjuksköterskor som träffar denna patientgrupp och 

som kan tänka sig att delta i min studie. Intervjun kommer att spelas in och vara mellan 30-45 

minuter. Intervjumaterialet avidentifieras och bevaras inlåst. Att delta är helt frivilligt och kan 

avbrytas av deltagaren utan förklaring. 

 

Om du accepterar att jag tillfråga dina sjuksköterskor så var god och underteckna detta dokument 

och återsänd det i bifogat frankerat kuvert. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ashraf Bahiraei                Anette Erdner 

Leg. sjuksköterska       lektor., med dr 

Tel. nr. 0707 51 13 22      anett.erdner@esh.se 

 
 

 

 

Godkännande av berörd verksamhetschef 

 

__________________________________    __________________                     

Namnteckning          Ort och datum 

 

 

__________________________________ 

Namnförtydligande 
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