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Transkulturell psykiatri 

 

Sammendrag: 

Kulturell forståelse er viktig når fagfolk møter pasienter fra etniske minoriteter. Det bør være 

kompetanse i transkulturell psykiatri ved alle behandlingsinstitusjoner. Det bør undervises i 

transkulturell psykiatri i medisinstudiet, den psykiatriske spesialistutdanningen og 

etterutdanning av psykiatere.  Ved behandlingsinstitusjonene i psykisk helsevern bør en ha 

nok ansatte med innvandrerbakgrunn til å reflektere pasientpopulasjonen når det gjelder 

etnisitet. Samtidig må kultur- og språkkompetansen i norsk sikres hos behandlingspersonale 

som har norsk som sitt 2. språk. Økende antall spesialister og LIS leger med 

innvandrerbakgrunn representerer en ressurs i norsk psykiatri. Det er viktig med 

støtteordninger for utenlandske leger for å lette deres integrering. Det er viktig å styrke 

behandlingstilbudet til torturerte og krigstraumatiserte flyktninger i Norge. En vil arbeide for 

å få etablert et spesialisert behandlingssenter til de sterkest traumatiserte pasientene på 

regionalt nivå. Det er viktig å styrke forskningen innen transkulturell psykiatri.   

 

Bakgrunn: 

 

Fagfolks kulturelle forståelse er viktig i møte med pasienter fra etniske minoriteter, med 

samiske pasienter (Norges urbefolkning), innvandrerpasienter, flyktninger og asylsøkere. Det 

har i løpet av de siste tiårene vært en betydelig og økende innvandring til Norge i hovedsak 

fra Europa, men også fra en rekke andre land som gjør at 16,3 % av Norges befolkningen har 

ikke etnisk norsk bakgrunn (SSB, 2016). En del av disse er flyktninger og asylsøkere fra land 

i krig og konflikt. Flere har vært utsatt for forfølgelse, tortur og belastninger med potensielt 

alvorlige konsekvenser for deres og families psykiske helse. Kompetanse på kulturens 

betydning for psykisk helse er nødvendig for å sikre disse gruppene tilstrekkelig og kvalitativ 

god helsehjelp. Andelen leger med innvandrerbakgrunn er også økende. I 2014 hadde 17 % av 

legene i Norge utenlandske bakgrunn (ifølge Legeforeningen).  

 

Forslag til tiltak for å styrke transkulturell psykiatri i psykisk helsevern 

 

1. Kompetanse i transkulturell psykiatri ved alle psykiatriske 

behandlingsinstitusjoner 

Det bør arbeides for at kunnskap om og trening i transkulturell psykiatri skal finnes 

ved alle psykiatriske behandlingsinstitusjoner 

 

2. Kompetanseoppbygging i transkulturell psykiatri gjennom kurs og seminarer 

Det bør arbeides for at det kulturelle perspektivet i behandlingen kommer naturlig inn 

ved undervisning både i psykiatri i medisinstudiet, i den psykiatriske 

spesialistutdanningen, i etterutdanning og i psykiatriundervisning generelt. I 
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spesialistutdanningen gjelder dette både grunnkurset for LIS leger, obligatorisk 

emnekurs og ulike seminarer, for eks. i Psykiatriveka. 

 

3. Kompetanseoppbygging i transkulturell psykiatri gjennom fordypningstjeneste i 

utdanningen av LIS-leger 

I dag er fordypningstjeneste i transkulturell psykiatri godkjent for 9 måneder. 

Følgende avdelinger er godkjent for slik tjeneste: Groruddalen DPS, Søndre Oslo DPS 

og Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS). Det bør 

arbeides for at det etableres mulighet for fordypningstjeneste innen transkulturell 

psykiatri ved flere poliklinikker og døgnenheter enn de som allerede er etablert. 

Modellen anbefales vurdert i eget fagutviklings eller forskningsprosjekt. 

 

4. Ansette personale med minoritetsbakgrunn eller innvandrerbakgrunn på 

institusjoner i psykisk helsevern. 

Det bør arbeides for å sikre at behandlingspersonalet er sammensatt med hensyn til  

etnisitet ved de ulike behandlingsinstitusjonene for å understøtte arbeidet med å øke 

kulturell forståelse og kompetanse. Behandlingspersonale med minoritetsbakgrunn 

kan tilføre behandlingsmiljøene både språklig og kulturell kompetanse. Samtidig må 

kultur- og språkkompetansen i norsk sikres hos behandlingspersonale som har norsk 

som sitt 2. språk.  

 

5. Arbeidsforhold for spesialister og LIS leger med innvandrerbakgrunn 

Økende antall spesialister og LIS leger med innvandrerbakgrunn representerer en 

ressurs i norsk psykiatri. Det bør arbeides med ordninger som kan lette deres 

integrering. Det bør utprøves ulike former for støtteordninger. 

 

6. Tilbud til torturofre 

Det er viktig å styrke behandlingstilbudet til torturerte og krigstraumatiserte 

flyktninger i Norge, bl.a. gjennom arbeid i RESTORE (Ressursgruppen for torturofre 

og krigstraumatiserte flyktninger). Det bør arbeides for å få etablert et spesialisert 

tverrfaglig behandlingssenter til de sterkest traumatiserte pasientene på regionalt nivå.  

 

7. Forskning innen transkulturell psykiatri 

Det er viktig å styrke forskningen innen transkulturell psykiatri, med vekt bl.a. på 

traumeforskning, behandlingsforskning, krysskulturell kommunikasjon, 

migrasjonsforskning, forløpsstudier med vekt på resiliens hos minoriteter og 

innvandrer-/ flyktninggrupper.   

 

8. Høringsuttalelser 

Sørge for at kulturperspektivet er inkludert i høringsuttalelser fra Norsk psykiatrisk 

forening.   
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9. Internasjonalt arbeid og solidaritetsarbeid. 

Internasjonalt samarbeid, herunder internasjonalt solidaritetsarbeid, er en viktig arena 

for å utveksle erfaring og kunnskap innenfor transkulturelt psykiatri. Kunnskapen fra 

dette samarbeidet kan brukes for å styrke transkulturelt tilbud innenfor psykisk 

helsevern i Norge.  

 

 

Utvalg for transkulturell psykiatri 

Norsk psykiatrisk forening 


