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Abstract:  

Background: The aim of this thesis was to shed some light on how language barriers and 

interpreters affected the conversation between patients and healthcare professionals and what 

implications it had for diagnosis and treatment, by reading, summarizing and finally analysing 

the findings in relevant articles.  

Methods: A systematic review article had already been written in 2009 by Amy M. Bauer 

and Margarita Alegría (16) on the impact of patient language proficiency and interpreter 

service use on the quality of psychiatric care. This overview is therefore based on articles 

from year 2009 and onwards. After using a systematic search on SCOPUS a total of 53 

articles were found, where 15 made the cut for this systematic review.  

Results: The articles had varying findings and conclusions depending on the type of study, 

but some themes were common. All the articles emphasized the large impact both language 

barriers and interpreters had in the over- and/or underdiagnosis of psychiatric diseases and on 

compliance and effects of treatment. Furthermore language barriers were proven to play a 

significant role in underutilization of mental health services among ethnic minorities, as did 

cultural beliefs and stigma associated with psychiatric diseases. Cultural mediators and patient 

education/awareness campaigns among minorities were suggested as possible strategies to 

better understand and rectify wrong beliefs and to encourage a healthy attitude towards mental 

healthcare.  

Conclusion: Language barriers and subsequent usage of interpreters have a large impact on 

all conversations in any setting and even more so in the field of psychiatry where language is 

both a diagnostic tool and an essential part of treatment. Despite the increased migration of 

refugees to Western countries, this topic remains highly unexplored. The research so far has 

mostly focused on either the user’s or the clinician’s point of view, but there is a significant 

lack of studies that analyse the interpreter’s point of view which could identify problems and 

possible solutions that may have gone unnoticed so far.  
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Forord 

Som både en medisinstudent og en deltids-tolk ønsket jeg å finne ut hvilke problemstillinger 

som hadde blitt utforsket når det gjaldt tolkebruk innenfor psykiatrien. Psykiatriske 

konsultasjoner er utfordrende i seg selv og det hele kompliseres enda mer når  det er 

språkbarrierer med i bildet. Gjennom min tolkejobb har jeg havnet i krevende situasjoner hvor 

jeg har fulgt de yrkesetiske retningslinjene for tolker, men ofte sittet igjen med en bismak i 

munnen på grunn av misforståelser som kunne vært unngått hvis jeg hadde hatt muligheten til 

å bryte inn i samtalen. Jeg ønsket derfor å utforske dette feltet mer for å finne ut om slike 

problemstillinger har blitt forsket på eller om det er behov for det.  
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1 Innledning 

En tolkesituasjon består alltid av minst tre parter; en tospråklig tolk og to tolkebrukere som 

ikke har et felles språk å kommunisere på. Dette setter tolken i en særstilling når det gjelder å 

oppdage eventuelle misforståelser som oppstår underveis. Konsekvensene av slike 

misforståelser kan ha varierende grad av alvorlighet for tolkebrukerne avhengig av 

tolkesituasjonen, og særlig i helsevesenet kan det få alvorlige følger for pasienters liv og 

helse. Denne oppgaven har som formål å belyse slike situasjoner i helsevesenet ved å 

analysere artikler som tar for seg tolkebruk i psykiatrien. Problemstillingen begrenses til 

alvorlige psykiske lidelser, og hensikten er å utforske hvordan bruk av tolk eller mangel på 

tolk påvirker hjelpsøking, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser. Videre har 

oppgaven som hensikt å avdekke hvorvidt kravene til tolker fra helsepersonell samsvarer med 

de yrkesetiske retningslinjene for tolker.  

Amy M. Bauer og Margarita Alegría (16) undersøkte hvordan dårlig engelsk kompetanse og 

bruk av tolk (både kvalifiserte og ukvalifiserte) påvirket kvaliteten av psykiatrisk behandling. 

De delte sine funn i tre hovedgrupper; 1) Psykiatrisk evaluering og diagnostikk, 2) 

Behandling og 3) Pasient-behandler relasjonen.  

De fant ut at psykiatrisk evaluering og diagnostikk hadde dårligst utfall når det ikke var tolk 

tilstede og når det ble brukt ukvalifiserte tolker som annet personell på sykehuset (ikke 

helsepersonell), venner og familie. Det var økt risiko for at pasientene ble feildiagnostisert 

med blant annet tankeforstyrrelser og psykoselignende tilstander grunnet korte svar og 

usammenhengende setninger i fravær av tolk. Videre fant man også ut at pasientene ga mer 

utfyllende svar når konsultasjonene ble utført på pasientenes morsmål. Pasientene fortalte 

også oftere om psykiske symptomer når det ble brukt kvalifiserte tolker enn ukvalifiserte. Det 

ble begått flest feil i kommunikasjonen når det ble benyttet ukvalifiserte tolker, og selv med 

kvalifiserte tolker så kunne mangel på psykiatrisk kunnskap føre til miskommunikasjon. 

Videre var det størst risiko for miskommunikasjon når tolken skulle oversette det pasienten sa 

og særlig hvis pasienten var psykotisk og det som ble sagt ikke ga så mye mening. Det var 

også en tendens til at ukvalifiserte tolker formidlet sin egen fortolkning av det pasienten 

fortalte fremfor det som egentlig ble sagt, og at helsepersonell ofte foretrakk å bruke 

ukvalifiserte tolker av den grunn da kvalifiserte tolker ikke kom med egne vurderinger.  
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Man fant også ut at det kun var bruk av kvalifiserte tolker som hadde en god effekt på 

konsultasjonene, da ukvalifiserte tolker ofte dannet allianser med en av samtalepartene og 

heller ikke oversatte alt ord for ord. Pasientene fortalte også at de fikk bedre forståelse av sin 

tilstand når det ble brukt tolk enn når konsultasjonen foregikk uten. Psykiatere derimot følte at 

de var til mindre hjelp for pasienten når det var en tolk tilstede. De var også ukomfortable 

med å følge opp pasientene med tolk. I en studie utført i Sør-Afrika ønsket ikke pasientene 

heller at det ble brukt tolk av diverse grunner. Enkelte følte seg fornærmet og mente at 

engelsk-kunnskapene deres var gode nok, mens andre ikke ønsket innblanding av en tredje 

part i samtalen, andre igjen var paranoide og hadde problemer med å stole på tolken.  

Når det gjaldt behandling, så var det varierende funn i de ulike studiene. En studie 

konkluderte med at det var bedre etterlevelse av behandling og færre reinnleggelser blant 

latinamerikanere med schizofreni som hadde dårlig engelsk kompetanse, men det var motsatt 

funn hos asiatiske-amerikanere. Dette ble koblet sammen med ulikt syn på psykiske lidelser i 

disse to folkegruppene. En studie i Sveits fant ut at asylsøkere ble oftere henvist til 

psykiatriske enheter for behandling når det var tospråklige helsepersonell som evaluerte dem, 

og dette ble satt i sammenheng med at pasientene oftere fortalte om psykiske symptomer på 

sitt morsmål. Bruk av kvalifisert tolk førte også til at pasienter oftere fortalte om psykiske 

symptomer, og dermed ble flere henvist. Bruken av ukvalifiserte tolker førte ofte til at 

pasientene unnlot å dele sensitive opplysninger, noe som førte til feil og misforståelser. Og 

disse misforståelsene og feilene forekom oftere hos akutt syke pasienter og kunne føre til 

under- eller overestimering av psykopatologi. Underestimering av psykopatologi kan 

muligens være forklaringen på færre henvisninger til oppfølgning i psykiatriske enheter. Det 

var kun henvisning til psykiatriske helsetjenester som økte ved bruk av kvalifiserte tolker, det 

var ingen forskjell når det gjaldt henvisning til somatiske helsetjenester 

Pasient-behandler relasjonen ble også påvirket av språkbarrierer og bruk av tolk. I de 

konsultasjonene hvor det ikke ble brukt tolk og pasienten kunne lite engelsk, var samtalen 

sparsom og pasientene svarte med korte, oppstykkede setninger som ofte ikke ga mening, noe 

som ble misforstått som tegn på psykose. Klinikerne endret intervjustilen sin i konsultasjoner 

med pasienter som hadde dårlige engelsk-kunnskaper for å få korte svar tilbake, men samtidig 

kunne korte svar feiltolkes som at pasienten var unnvikende og fiendtlig, noe som påvirket 

relasjonen negativt. Pasienter ga utfyllende svar og fortalte oftere om psykiske symptomer når 

de ble intervjuet på sitt morsmål. Derfor konkluderte man med at evalueringer av pasienter 
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med lav engelsk-kompetanse utført på engelsk kunne resultere i en feilvurdering av pasientens 

mentale status. Man konkluderte også med at effekten av språkbarrierer varierer med 

symptomtype. Og videre kom man frem til at det var uenighet blant forfatterne av de ulike 

studiene om det var ønskelig at tolken skulle forholde seg som en nøytral referent, eller om 

tolken skulle spille en mer utvidet rolle som kulturformidler og oppklare eventuelle 

misforståelser.  

Amy M. Bauer og Margarita Alegría (16) etterlyste i sin studie forskning utført i «naturlige» 

settinger, da de mente at bruken av strukturerte intervjuer, som var tilfellet i mange av 

studiene, ikke representerte vanlige psykiatriske konsultasjoner. Dette kunne gjøre det enklere 

å oppdage pasient-, behandler- og tolke-karakteristika som kunne påvirke sannsynligheten for 

at det oppsto miskommunikasjon og hvordan en eventuell miskommunikasjon kunne 

håndteres best. De konkluderte også med at det er mangel på forskning som omhandler 

nøyaktig hvordan kvalifiserte tolker påvirker pasient-behandler relasjonen. De presiserte også 

at det ikke eksisterer en standard for psykiatrisk tolking, og at det burde forskes systematisk 

på kliniske konsekvenser av tolkebruk i psykiatrien for å utarbeide en. Videre mente de at det 

er et behov for forskning på nøyaktig hvordan språkbarrierer forhindrer et godt psykiatrisk 

tilbud til minoritetsspråklige, da forskning har vist at ulikheter i mental helse blant etniske 

minoriteter og den generelle befolkningen i vestlige land skyldes dårligere kvalitet på det 

psykiatrisk tilbudet til denne pasientgruppen.  

Denne oversikten har som hensikt, i tillegg til den opprinnelige problemstillingen, å analysere 

forskningsartikler fra og med 2009 for å se om de problemstillingene som belyses av Amy M. 

Bauer og Margarita Alegrías har blitt tatt opp i senere forskning og eventuelt hva man har 

konkludert med.     
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2 Metode 

Dette er en oversikt over litteratur som fokuserer på bruk av tolk i psykiatrien, og da spesielt 

alvorlige psykiske lidelser. Først ble det søkt med søkeordene «interpreter» og «psychosis» i 

ulike kombinasjoner, men det var det skrevet veldig lite om. Så da ble "interpreter" og 

"mental disorders" kombinert. Da fant man en oversiktsartikkel av Amy M. Bauer og 

Margarita Alegría (16) fra 2010. Siden det allerede fantes en oversiktsartikkel, valgte man i 

denne oversikten å fokusere på litteraturen som ble skrevet etter den litteraturen de hadde 

brukt, altså fra og med år 2009. Denne oppgaven blir derfor en oversikt over litteraturen etter 

Amy M. Bauer og Margarita Alegría begrenset til alvorlige psykiske lidelser.   

  

Noen av de samme søkeordene som Amy M. Bauer og Margarita Alegría benyttet ble brukt 

for å lettere finne fram til relevant informasjon. Søkeordene som ble brukt i denne oversikten 

er interpreter (tittel, keyword, abstract) OR translating (keyword) OR language proficiency 

(tittel, keyword,abstract) AND interpret* (text) AND mental disorder (keyword). Videre 

begrenset man søket til artikler i tidsperioden 2009-17. Da kom det opp 53 artikler. Deretter 

ble søkeordene ytterligere begrenset med to innskrenkinger: (1) alle artikler må ha ordet 

interpreter eller interpretation i tittel, keyword eller abstract og (2) søket begrenses til mental 

disorders. Databasen SCOPUS ble valgt fordi det er den bredeste databasen. «Abstract» for 

hver av de 53 artiklene ble gjennomgått for å finne frem til de som var mest relevante for det 

aktuelle temaet, nemlig alvorlige psykiske lidelser og bruk av tolk. Det resulterte i 15 artikler. 

En figur med utgangspunkt i Amy M. Bauer og Margarita Alegrías figur for utvelgelse av 

artikler ble laget for å vise hvordan man kom fram til det endelige utvalget på 15 artikler 

(figur 1)  
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Figur 1 Oversikt over utvalg av aertikler 

Initialt Utvalg 

53 Artikler 

Tittel og 

«Abstract» 

Gjennomgang 

51 Artikler 

Irrelevant Tema 

Inkludert tegnspråk, 

Kostnader av tolkebruk, 

Fokus på 

statsborgerskap/arbeids

miljø osv.  

 

Sier ikke noe om 

effekten av 

språkbarrier/tolkebru

k på utredning og 

behandling av 

psykiske lidelser.  

  

Full Tekst 

Gjennomgang 

23 Artikler 

Endelig utvalg 

15 Artikler 

Sier ikke noe om effekten 

av språkbarrier/tolkebruk 

på utredning og behandling 

av psykiske lidelser.  

Fikk ikke tilgang til full 

PDF, Feilmelding 

3 

12
12 

Ikke-forskningsartikler 

2 

Fremmedpsråk/Ikke- 

Engelsk 2 

16 

3 

Systematisk 

søk på 

SCOPUS 



6 

 

3 Resultater 

Resultattabellen gir en detaljert oversikt over alle de 15 artiklene. Artiklene er nummerert 

etter deres plass i resultattabellen og det er samme nummerering som gjelder i litteraturlisten 

også. Kort oppsummert ble tre hovedmetoder brukt i disse artiklene: spørreskjemaer, 

intervjuer og sekundær dataanalyse av tidligere forskningsmateriale.  

I artikkel 1 ble det brukt spørreskjemaer (på deltakerens morsmål) og oversatt PTSD- og 

MDD-del av SCID-IV. Sekundær datanalyse var grunnlaget for artiklene 3, 5, 8, 12 og 15. 

Artikkel 3 tok for seg problemstillingen om det var noen forskjell på diagnoser som ble gitt til 

pasienter med- og uten flyktningbakgrunn, mens artikkel 5 tok for seg problemstillingen om 

det var noen forskjell i bruken av ulike helsetjenester mellom pasienter som hadde behov for 

tolk og de som ikke hadde det. Artikkel 12 omhandlet forekomsten av psykiske lidelser og 

bruken av psykiske helsetjenester blant pasienter med asiatisk- eller latinsk opprinnelse i 

USA. Artikkel 8 tok for seg et tilpasset kognitivt terapiprogram, mens artikkel 15 tok for seg 

erfaringer med bruken av «Cultural Formulation».  

I artiklene 6, 7, 10, 11 og 14 ble intervjuer brukt som metode for datainnsamling. Artikkel 6 

omhandlet semistrukturerte intervjuer med helsepersonell, hovedsakelig allmennleger, om 

deres erfaringer med flyktninger med psykiske lidelser. I artikkel 7 ble det gjennomført 

semistrukturerte intervjuer med ukvalifiserte tolker, hovedsakelig renholdsarbeidere, om deres 

uformelle tolkerolle og de mulighetene og utfordringene som var knyttet til den. I artikkel 10 

ble innvandrere i et flerkulturelt nabolag i Malmø intervjuet og fokuset var underforbruk av 

psykiske helsetjenester i den aktuelle bydelen. I artikkel 11 ble det foretatt både fokusgruppe 

intervjuer og individuelle semistrukturerte intervjuer med asylsøkere via tolk og 

semistrukturerte intervjuer med helsearbeidere fra ulike hjelpeorganisasjoner. Hensikten var å 

avdekke barrier i oppsøkning av helsehjelp for psykiske symptomer/lidelser. I artikkel 14 ble 

det foretatt semistrukturerte intervjuer med helsepersonell og problemstillingen var hvordan 

tolkebruk påvirket empati i psykoterapeutiske samtaler.  

I artikkel 4 og 9 ble det både spørreskjema og intervju anvendt i datainnsamlingen. I artikkel 

4 var problemstillingen underforbruk av psykiske helsetjenester blant befolkningen med 

kinesisk opprinnelse i Nederland. I artikkel 9 var det to grupper med innvandrere med ulik 

oppholdstid i Sveits intervjuet med MINI og ved hjelp av spørreskjemaer som var oversatt til 
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deres morsmål. Hensikten var å kartlegge psykiske symptomer/lidelser hos begge gruppene 

og alvorlighetsgraden for å avdekke eventuelle ulikheter/likheter. Artikkel 13 omhandlet 

forekomsten av psykososiale problemer hos innvandrerbarn og hvorvidt det var en forskjell i 

antall foreldrerapporterte- og antall diagnostiserte tilfeller. Det ble brukt både datainnsamling 

og spørreskjema som foreldrene besvarte.  

Artikkel 2 var den eneste som tok for seg konsultasjoner med bruk av tolk på psykiatriske 

institusjoner hvor disse ble filmet samtidig som forfatteren tok notater underveis. Hensikten 

var å analysere samspillet mellom pasient-tolk-helsepersonell.   

Av tabellen kan man blant annet se at det ble trukket frem både gode og negative sider ved 

tolkebruk. På den ene siden er tolken med på å formidle informasjon som ellers ville vært 

ubegripelig for de to involverte partene, og har derfor en uerstattelig rolle. På den andre siden 

er tolkens tilstedeværelse et stort hinder for tillitsbygging og empati mellom pasient og 

helsepersonell (11,13,14). Tolkens kjennskap til og forståelse for psykiatriske ord og begreper 

kan også være med på å påvirke diagnostikken i betydelig grad. Videre har tolkens holdning 

ofte mer betydning for hvor trygg og samarbeidsvillig pasienten føler seg under en 

konsultasjon (15). Dette er spesielt viktig i de kulturene der psykiske lidelser er assosiert med 

skam og stigma. Pasienter som tilhører disse kulturene kan ha problemer med å stole på at 

tolken overholder taushetsplikten og kan derfor skjule mye av sykehistorien og symptomene 

sine for å unngå å bli diagnostisert og dermed stemplet som “gale” (11,12,14).  

Språkbarrierer førte til både under- og overdiagnostisering av psykiske lidelser og også 

feildiagnostisering (1,2,3). Mange av pasientene ble feilaktig diagnostisert med 

psykosomatisering (5,15). På den andre siden var det høyere risiko for å få en primær 

psykiatrisk diagnose hvis man hadde flyktningbakgrunn (3) Videre brukte legene oftere 

lukkede spørsmål når tolk ikke var tilstede, noe som førte til at pasientene svarte med korte 

setninger. Dette ga legene veldig begrenset informasjon, samtidig som det førte til at de 

feilaktig konkluderte med at pasientene hadde muligens tankeforstyrrelser (2). Klinikere kan 

også misforstå korte svar som tegn på at pasienten prøver å holde tilbake informasjon, eller de 

kan tro at pasienten har en fiendtlig holdning. Manglende forståelse av psykiske symptomer 

førte ofte til at tolker valgte å overse tankeforstyrrelser hos pasientene og heller stilte dem 

ekstra spørsmål eller tilføyde mer informasjon for å få samtalen til å bli mer organisert og 

forståelig (9,10,14).   
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Det kom også frem i mange av studiene at det kreves mer enn kun oversettelse av språk for at 

helsepersonell og pasienter med signifikante språkbarrierer skal få et godt nok utbytte av 

konsultasjonen. Kulturformidlere som også har innsikt i skam og stigma assosiert med 

psykiske lidelser ble nevnt som en mulig løsningsstrategi (4, 5,14). Pasientedukasjon ble også 

trukket frem som et viktig satsningsområde (12). Pasientene har oftere såkalte indre barrierer 

mot oppsøkning av hjelp for psykiske symptomer/lidelser fordi de ikke vil bringe skam over 

familien og sine nærmeste og fordi de ikke vil bli dømt av andre i samfunnet (4,5,10,11,12). 

Videre hadde pasienter med bakgrunn fra kulturer med et negativt syn på psykiatriske 

sykdommer ofte en tendens til å somatisere sin psykiske lidelse når de først søkte hjelp fordi 

det var mer akseptert blant familie, venner og andre fra samme kultur (5). Pasientedukasjon 

med vekt på oppklaring av mulige misforståelser og feiloppfatninger og samfunnsedukasjon 

ble nevnt som mulige strategier for å håndtere dette problemet (4,5,12).  

De fleste helsepersonell var enige om at de foretrakk profesjonelle tolker fremfor 

familiemedlemmer eller andre flerspråklige ansatte da de var bedre kjent med de ulike ord og 

begreper som ble benyttet under konsultasjonene (6). Ukvalifiserte tolker, som for eksempel 

renholdsarbeidere på psykiatriske institusjoner, var sjeldent nøytrale og tok ofte ubevisst 

legens eller pasientens side, og de oversatte ofte sin egen fortolkning av det som ble sagt 

basert på tilleggsinformasjon gjennom observasjon av pasienten utenom konsultasjonen (7). 

Videre anså ikke helsepersonell familiemedlemmer og venner som egnede tolker da 

pasientene oftere holdt tilbake informasjon om psykiske symptomer og heller fokuserte på 

somatiske symptomer (10).  
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Tabell 1 – oversikt over innholdet i inkluderte artikler 

 

Tittel og 

forfatter 

Metode og 

setting 

Deltakere Funn Konklusjon 

(1) ”Validation 

of a brief 

mental health 

screener for 

Karen refugees 

in primary 

care” by Daren 

R Brink, 

Patricia J 

Shannon and 

Gregory A 

Vinson.  

Ble gjennomført 

blant pasienter 

som kom til 

konsultasjoner 

hos fastlegen. 

Pasientene ble 

oppsøkt på 

venterommet og 

informert om 

studien og svarte 

på et tilpasset 

screeningsskjema 

med 20 spørsmål 

på deres morsmål 

og på PTSD- og 

MDD-delen av 

SCID-IV.   

Pasienter fra Bethesda-

klinikken i 

Saint Paul. 

Aldersgruppe 

18-80 år, 

Karen-

flyktninger fra 

Thailand-

Burma 

grensen. 180 

pasienter 

fullførte 

studien.  

Tilpasset screeningsskjema 

identifiserte 24 av 25 tilfeller 

av psykiske lidelser blant 

deltakerne mot 13,9% med 

SCID-IV-verktøyet. 

Det nye tilpassede 

screeningsskjemaet hadde 1 

falsk negativ og 5 falske 

positive diagnoser.  

 

Mangel på konsise 

og kultursensitive 

verktøy for 

evaluering av 

psykisk helse hos 

flyktninger er en 

signifikant barriere 

for både screening og 

behandling av 

psykiske lidelser.  

Utviklingen av 

kultursensitive 

spørreskjemaer som 

er tilpasset 

målgruppen er 

nødvendig for å 

kunne sette en 

korrekt diagnose.  
Mange av pasientene 

har blitt 

feildiagnostisert, noe 

som har påført dem 

unødvendig 

behandling og lidelse 

og i tillegg forsinket 

diagnostiseringen av 

den egentlige 

psykiske lidelsen.  

(2) ”Doing 

their best: 

strategies used 

by South 

African 

clinicians in 

working with 

psychiatric 

inpatients 

across a 

language 

barrier” by 

Sanja Kilian, 

Leslie Swartz 

and Bonginkosi 

Chiliza 

Gjennomført 

blant pasienter i 

en offentlig 

psykiatrisk 

institusjon i Cape 

Town. Det ble 

brukt ”purposive 

and snowball 

sampling” i denne 

studien. 

Konsultasjoner 

med 

fremmedspråklige 

pasienter ble 

filmet mens  

forfatteren 

observerte og tok 
notater. Både 

psykiatere og 

forfatter innhentet 

Alle psykiatere 

var kvinner og 

hadde engelsk 

eller Afrikaans 

som første 

språk. Alle 

pasienter var 

menn, innlagt 

på 

institusjonen 

med isiXhosa 

som morsmål. 

25 

konsultasjoner 

ble filmet, av 

disse var 7 

uten tolk fordi 
pasientene 

kunne 

kommunisere 

Klinikernes hovedfokus var å 

aktivisere pasientene og 

gjøre dem mer delaktig i 

konsultasjonen ved å sjekke 

at de hadde forstått 

pasientene riktig og ved å 

spørre om pasienters egne 

meninger angående ulike 

behandlingsalternativer.    

Videre prøvde klinikerne å 

samle diagnostisk relevant 

informasjon ved å spørre om 

spesifikke symptomer og 

stille detaljerte spørsmål. 

Pasientene svarte likevel ofte 

med korte setninger, noen 

ganger kun ett ord, noe som 
gjorde tolkningen av svarene 

vanskelig.  

Funnene tyder på at i 

fraværet av en tolk 

blir 

kommunikasjonen 

ofte sparsom og 

derav også ikke-

signifikant i 

diagnostisk øyemed 

da det blir opptil 

klinikeren å tolke det 

som blir sagt.  

Noe annet som 

kompliserer 

kommunikasjonen og 

tolkningen er at korte 

svar også kan være et 

symptom på en 
psykisk lidelse. Med 

et språkproblem i 

bunn blir det 
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samtykke fra 

pasientene. ”Roter 

interaction 

analysis system” 

(RIAS) ble brukt 

til å evaluere 

klinikernes 

kommunikasjonss

trategier, og et 

team i USA skåret 

klinikerne for å 

unngå bias.   

på engelsk. 

Ingen 

informasjon 

om pasienters 

alder og 

utdaninngsniv

å/-status var 

oppgitt.  

vanskelig å vite om 

pasientens måte å 

snakke på skyldes 

selve sykdommen 

eller språkbarrieren, 

eller om det kan være 

andre urelaterte 

årsaker.   

(3) 

”Emergency 

department 

mental health 

presentations 

by people born 

in refugee 

source 

countries: an 

epidemiologica

l logistic 

regression 

study in 

Medicare 

Local region in 

Australia” by 

Joanne 

C.Enticott, I-

Hao Cheng, 

Grant Russell, 

Josef Szwarc, 

George 

Braitberg, Anne 

Peek and 

Graham 

Meadows. 

En 

epidemiologisk, 

sekundær 

dataanalyse ble 

utført for å 

sammenligne 

psykiatriske 

primærdiagnoser 

som ble gitt på 

legevakten/akuttm

ottak til 

flyktninger og 

non-flykninger i 

to byer i Australia 

(Greater 

Dandenong og 

Casey) hvor 1/12 

av alle flyktninger 

i Australia er 

bosatt. Non-

identifiserbar data 

fra VEMD ble 

eksaminert og 

fortolket.  

Logistisk 

regresjon ble 

brukt til å danne 

risiko-

prediksjonsmodell

er for risikoen for 

å få en psykiatrisk 

diagnose basert på 

fem variabler: 

alder, kjønn, 

flyktningbakgrun

n, bruk av tolk og 

engelsk som 

foretrukket språk.   

Alle som 

hadde en 

postkode som 

indikerte at de 

var bosatt i 

Greater 

Dandenong og 

Casey ble 

inkludert i 

studien. 

De som var 

født i 

”humanitarian 

source 

countries”, 

altså land hvor 

70% av de 

som migrerte 

til Australia 

gjorde det på 

humanitært 

grunnlag eller 

med 

flyktningstatus 

i tidsperioden 

2.januar 1991 - 

30.juni 2010,  

ble identifisert 

som 

flyktninger.  

Til sammen 

var det 88490 

pasienter og av 

disse hadde 

5728 

flyktningbakgr

unn.  

Oddsratioen for at en med 

flyktningbakgrunn fikk en 

psykiatrisk primærdiagnose 

på legevakten/akuttmottak 

var 1,55.  

Bivariable korrelasjoner viste 

en sammenheng mellom 

variablene ”bruk av tolk” og 

”engelsk som foretrukket 

språk” og risiko for en 

psykiatrisk primærdiagnose, 

men denne forsvant når man 

justerte for kjønn og alder.  

Alle analysene viste at kun to 

variabler var signifikante når 

det gjaldt risiko for å få en 

psykiatrisk primærdiagnose; 

kjønn og alder.  

For voksne var det mannlig 

kjønn og aldersgruppen 18-

39 år som hadde høyest 

risiko. 

For barn og tenåringer var 

det kvinnelig kjønn og 

aldersgruppen 13-17 år. 

Dataanalysen hadde 

mange feilkilder med 

tanke på at det kun 

var alder og kjønn 

som var oppgitt for 

hver pasient og ikke 

andre faktorer som 

f.eks. økonomisk 

status og utdanning. 

Dette 

vanskeliggjorde 

tolkningen av 

hvorvidt de nevnte 

funnene vil være 

relevante for den 

generelle 

befolkningen hvis 

man skulle justert for 

andre variabler.  

Til tross for 

feilkildene kom det 

tydelig frem at det er 

en høyere risiko for å 

få en primær 

psykiatrisk diagnose 

hvis man har 

flyktningbakgrunn 

enn hvis man ikke 

har det.  

Man konkluderte 

også med at klinikere 

kan være 

tilbakeholdne med å 

screene for 

psykiatrisk sykdom 

via tolk, noe som 

vanskeliggjør å vite 

om den eksakte 

prevalensen av 

psykiatrisk sykdom 
hos de med behov for 

tolk.  
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Flyktninger kan også 

misforstå symptomer 

på psykiatrisk 

sykdom som en 

normal reaksjon på 

sin situasjon, noe 

som også er med på å 

gjøre situasjonen 

uoversiktlig.  

(4) ”Why do 

ethnic Chinese 

in the 

Netherlands 

underutilize 

mental health 

care services? 

Evidence from 

a qualitative 

study” by Cha-

Hsuan Liu, 

Ludwien 

Meeuwesen, 

Floryt van 

Wesel and 

David Ingleby 

Et spørreskjema 

etterfulgt av et 

semistrukturert 

intervju 

gjennomført på 

deltakerens 

foretrukne språk 

ble brukt til å 

innhente 

informasjon om 

psykiatrisk 

sykdom i 

shoppingområder 

som ofte blir 

besøkt av kinesere 

i de fire største 

byene i 

Nederland. 

Intervjuet handlet 

om deltakerne 

kjente til andre 

kinesere som de 

mente eller visste 

hadde en 

psykiatrisk lidelse 

og hvordan de 

håndterte den. 

Årsaken til at man 

ikke valgte å 

finne deltakere 

som selv hadde 

opplevd psykisk 

sykdom var å 

unngå praktiske- 

og etiske 

problemer 

assosiert med en 

slik rekruttering 

og intervjuing av 

en slik gruppe.    

Deltakerne ble 

intervjuet på sitt 

foretrukne språk 
av til sammen 

fem intervjuere 

Det var totalt 

102 deltakere 

og av disse var 

26 deltakere 

villige til å bli 

med på et 

semistrukturert 

intervju 

senere. 9 nye 

deltakere ble 

rekruttert via 

«snowball-

metoden» for å 

erstatte de som 

senere ikke 

kunne være 

med likevel, 

og to av 

deltakernes 

informasjon 

var ikke 

relevant nok, 

så den ble 

forkastet. 

Endelig utvalg 

var 23 

deltakere, 16 

kvinner og 

resten menn, 

19 deltakere 

var første 

generasjons 

kinesiske 

innvandrere, 

resten andre 

generasjon. 

Intervjuspråke

ne var: 

mandarin (14 

deltakere), 

kantonesisk (4 

deltakere), 

nederlandsk (4 
deltakere) og 

engelsk (1 

De fleste av deltakerne 

beskrev praktiske problemer 

som språkbarrierer og 

manglende informasjon om 

helsevesenet og de ulike 

behandlingstilbudene som 

hovedårsaken til 

underforbruk av psykiske 

helsetjenester.   

Noen av deltakerne var 

skeptiske til medikamentene 

selv om de var effektive fordi 

de mente at man ble 

avhengig av dem og fordi de 

fryktet mulige bivirkninger.  

Videre fortalte mange 

deltakere at mange kinesere 

anså det som en stor skam å 

søke hjelp for psykiske 

lidelser fordi man i deres 

kultur forbinder det med 

galskap. Noen av deltakere 

fortalte også at det i den 

kinesiske kulturen var 

uvanlig å åpne seg opp om 

følelsene sine for psykologer 

og andre, noe de mente de 

nederlandske legene og 

psykologene ofte ikke viste 

forståelse for.  

Man hadde på forhånd tenkt 

at oppsøkning av alternativ 

medisinsk hjelp ville være 

mer vanlig i denne gruppen, 

men det viste seg å ikke 

stemme da ingen av 

deltakerne hadde gjort det.   

For å gjøre det lettere 

for kinesere og andre 

fremmedspråklige i 

vestlige land med en 

annen kultur å søke 

legehjelp for 

psykiske lidelser, er 

det helt nødvendig at 

man innser at 

kommunikasjon med 

disse gruppene ikke 

bare handler om 

oversettelse av 

enkelte ord og 

uttrykk, men at man 

må inkludere hele 

kulturen.  

For at 

fremmedspråklige 

skal føle seg sett og 

hørt, må man også 

vise forståelse for 

hvilket ståsted de 

har, hvordan de selv 

tolker sin sykdom og 

ikke minst hvordan 

kulturen og deres 

medmennesker tolker 

den.  

Å ansette 

helsepersonell med 

kinesisk bakgrunn 

ble sett på som en 

mulig løsning for 

nettopp denne 

folkegruppen.  

Kulturformidlere 

som kan oversette 

mer enn bare språk i 

slike settinger kan 

være til stor hjelp 

både når det gjelder 

diagnostisering og 
behandling av 

psykiske lidelser.  
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som kunne minst 

ett av de relevante 

språkene flytende.  

Det ble tatt 

opptak av 

intervjuene og de 

ble så transkribert 

ord for ord.  

deltaker).   

Til sammen 

ble det fortalt 

om 30 

forskjellige 

«kasus» i løpet 

av de 23 

intervjuene, og 

fem av 

deltakerne 

fortalte om sin 

egen psykiske 

lidelse og 

hvilke 

utfordringer de 

hadde hatt i 

det 

nederlandske 

helsevesenet.  

(5) ”Primary 

Care 

Utilization and 

Mental Health 

Diagnoses 

Among Adult 

Patients 

Requiring 

Interpreters: a 

Retrospective 

Cohort Study” 

by Priscilla 

M.Flynn, 

Jennifer 

L.Ridgeway, 

Mark 

L.Wieland, 

Mark 

D.Williams, 

Lindsey 

R.Haas, Walter 

K.Kremers and 

Carmen 

Radecki 

Breitkopf  

En retrospektiv 

kohortstudie som 

analyserte 

konsultasjoner i 

primærhelsetjenes

ten, på «walk-in 

clinics» («express 

care») og legevakt 

(«emergency 

department») for 

å se om det var 

noen forskjell i 

bruk av disse 

blant pasienter 

som trengte tolk 

og de som ikke 

gjorde og for å se 

om forekomsten 

av psykiatrisk 

sykdom var lik 

for disse 

gruppene. 

Konsultasjoner 

fra 1.oktober 

2009 til 

30.september 

2010 på Mayo-

klinikken i 

Rochester, 

Minnesota ble 

analysert.  

 

Det var til 

sammen 82490 

deltakere, av 

disse ble 

18965 

ekskludert. Av 

de resterende 

63525 var 

58% kvinner. 

2,5% av 

pasientene 

trengte tolk.  

Alle var 18 år 

eller eldre og 

hadde hatt 

minst én 

konsultasjon i 

løpet av den 

relevante 

tidsperioden. 

Pasienter som 

ikke ble tatt 

med i studien 

var de som 

ikke hadde 

gyldig 

samtykke 

ifølge 

Minnesota-

loven, som 

hadde 

konsultasjoner 

i forbindelse 
med 

svangerskap, 

Pasienter som trengte tolk 

hadde hyppigere bruk av 

primærhelsetjenesten og 

legevakten enn de som ikke 

trengte tolk, og denne 

forskjellen var uavhengig av 

justering for alder og kjønn. 

Konsultasjoner hos fastlege 

utgjorde 82% av alle 

konsultasjoner hos gruppen 

som trengte tolk, og 77% 

prosent hos den andre 

gruppen.  

Pasienter som trengte tolk 

hadde lavere forekomst av 

psykiske lidelser (13,9% vs 

16,7%), men en høyere 

forekomst av potensielle 

somatiske diagnoser.  

2% av studiepopulasjonen, 

altså ca. 1120 deltakere, 

hadde høy forbruk det vil si 

10 eller flere legebesøk i 

løpet av ett år, og disse 

utgjorde 3,6% av deltakerne 

fra gruppen som trengte tolk 

mot 1,7% av de som ikke 

trengte tolk.  

Mer enn 60% av de med høy 

forbruk hadde en psykisk 

lidelse mot 16% av de med 

lav forbruk (færre enn 10 

legebesøk i løpet av ett år).    

Pasienter som har 

behov for tolk kan 

ofte bruke 

helsevesenet 

hyppigere fordi deres 

problemer ikke blir 

forstått med en gang.  

Videre kan pasienter 

med språkbarrierer 

ha informasjon om 

og tilgang til færre 

helsetjenester og 

derav dårligere 

utbytte av hjelp også. 

Forskning har vist at 

hyppig bruk av 

primærhelsetjenesten 

kan tyde på en 

underliggende 

psykisk lidelse, og 

det kan derfor være 

en 

underdiagnostisering 

av dette blant 

pasienter med 

tolkebehov som ofte 

besøker fastlegen 

med uspesifikke 

symptomer.  

En høyere forekomst 

av somatisk sykdom 

blant de som trengte 

tolk kan også tyde på 
at de velger å 

somatisere sin 
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som hadde 

personlig 

adresse utenfor 

USA eller 

hvor det 

manglet 

informasjon 

om tolkebruk.  

Resultatene 

ble analysert 

etter å ha 

plassert 

deltakerne i to 

grupper: en 

gruppe som 

trengte tolk og 

en gruppe som 

ikke trengte 

tolk.  

psykiske lidelse 

grunnet stigma og 

skam assosiert med 

psykiske lidelser i 

deres kultur.  

Kulturtilpassede 

screeningsmetoder 

kan gjøre det lettere å 

fange opp psykiske 

lidelser hos pasienter 

fra slike kulturer. 

Videre kan bruk av 

kulturformidlere 

gjøre det lettere å 

diskutere og ikke 

minst forstå psykiske 

lidelser og dermed 

også sikre bedre 

etterlevelse hos 

pasientene av en 

eventuell behandling.  

(6) ”How do 

general 

practitioners 

experience 

providing care 

to refugees 

with mental 

health 

problems? A 

qualitative 

study from 

Denmark” by 

Natasja 

Koitzsch 

Jensen, Marie 

Norredam, 

Stefan Priebe 

and Allan 

Krasnik 

Studien var en del 

av et FN-prosjekt 

som omhandlet 

«European Best 

Practices in 

Access, Quality 

and 

Appropriateness 

of Health Services 

for Immigrants in 

Europe 

(EUGATE)» . 

Prosjektet ble 

gjennomført i 16 

europeiske land. 

Denne studien 

viser resultatene 

fra Danmark. 

Datainnsamlingen 

var i perioden 

september 2008 

til januar 2009. 

Til sammen 15 

semistrukturerte 

intervjuer ble 

gjennomført. 

Deltakerne ble 

bevisst valgt ut 

fra tre 

sykehusområder 

med mange 
innvandrere i 

nærheten av 

Totalt 15 

deltakere 

hvorav 9 var 

allmennleger, 

3 var 

legevaktsleger 

og 3 var ledere 

på psykiatriske 

institutter.  

2/9 av 

deltakerne var 

menn og to av 

allmennlegene 

hadde 

minoritetsbakg

runn.  

Allmennlegene var alle enige 

om at de foretrakk å bruke 

profesjonelle tolker fremfor 

familiemedlemmer da de var 

bedre egnet til å tolke 

medisinske begreper som 

familiemedlemmer ofte ikke 

kjente til.  

Samtidig erkjente de at hvis 

pasienten insisterte veldig, så 

lot de dem bruke 

familiemedlemmer som 

tolker i stedet.  

Allmennlegene fortalte også 

at mangel på tolk ofte førte 

til at pasienten følte seg 

avvist da de måtte avlyse 

konsultasjonen og sette opp 

en ny time.  

Allmennlegene var veldig 

opptatt av å kartlegge om 

pasientene med 

flyktningbakgrunn hadde 

blitt traumatisert, for dette 

var en problemstilling som 

ikke var relevant og som de 

dermed ikke tenkte noe 

særlig over når det gjaldt 

majoriteten av danske 

pasienter.  

Språkbarrier ble sett på som 
et stort hinder når det gjaldt 

tilgang til visse behandlinger 

Kognitiv terapi er et 

behandlingstilbud 

som er uaktuelt for 

mange av pasientene 

med 

flyktningbakgrunn 

med mindre man har 

tilgang til en veldig 

flink profesjonell 

tolk.  

Mange allmennleger 

refererte oftere 

pasienter med 

flyktningbakgrunn til 

mer spesialiserte 

sentre grunnet veldig 

kompliserte 

problemstillinger.  

Grunnet 

språkbarrierer er det 

ofte mye hesitasjon 

knyttet til initiering 

av kognitiv terapi i 

primærhelsesettingen 

og det samme gjelder 

henvisning til 

psykolog hvor språk 

er en helt avgjørende 

del av behandlingen.  

Allmennlegene 

konkluderte med at 
de ofte følte seg 

utilstrekkelige 
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København. 

Deltakerne ble 

først informert via 

et brev og så ble 

de kontaktet på 

telefon. 

Intervjuguiden ble 

oversatt av 

hovedforfatteren 

fra engelsk til 

dansk. Intervjuene 

tok sted på 

deltakernes 

arbeidsplass og 

varte i 30 min til 

1,5 timer. Det ble 

tatt opptak som 

senere ble 

transkribert ord 

for ord og så 

analysert.   

som for eksempel terapi hos 

psykolog.  

Ulik forståelse av helse og 

sykdom blant pasientene og 

legene ble også sett på som et 

stort problem, spesielt når det 

gjaldt fysisk 

symptompresentasjon av 

stress knyttet til 

psykologiske- og sosiale 

faktorer.   

grunnet store 

forventninger fra 

pasientenes side om 

kurativ behandling 

mens problemene 

ofte var 

psykosomatiske og 

dermed ikke hadde 

noen mirakelkur.  

(7) ”Mediating 

words, 

mediating 

worlds: 

Interpreting as 

hidden care 

work in a 

South African 

psychiatric 

institution” by 

Jénine Smith, 

Leslie Swartz, 

Sanja Kilian 

and Bonginkosi 

Chiliza 

Studien er en del 

av et større 

prosjekt som tar 

for seg ulike 

problemstillinger 

relatert til tolking. 

I denne studien 

intervjuet man 

ukvalifiserte 

tolker ved et 

psykiatrisk 

sykehus i en Sør-

Afrikansk by. 

Intervjuene ble 

utført på engelsk. 

Semistrukturerte 

intervjuer ble 

brukt. Det ble tatt 

lydopptak som så 

ble transkribert og 

senere analysert.  

Til sammen 8 

ukvalifiserte 

tolker ble 

intervjuet. 

Disse var 

ansatt som 

vaskehjelper 

på det aktuelle 

sykehuset. 

Deltakerne var 

mellom 20 og 

65 år gamle og 

alle var 

kvinner. 

Morsmålet til 

deltakerne var 

et innfødt 

afrikansk 

språk med 

engelsk eller 

afrikaans som 

andre språk.   

Mange psykiatriske 

institusjoner i Sør Afrika 

bruker ukvalifiserte tolker 

som egentlig er ansatt for å 

utføre andre jobber, som for 

eksempel vaskehjelper og 

sikkerhetsvakter, grunnet 

mangel på profesjonelle 

tolker.  

Deltakerne var alle enige om 

at de måtte jobbe dobbelt så 

hardt for å utføre sin 

originale jobb fordi de ofte 

ble avbrutt midt i 

arbeidsoppgaver for å tolke.  

Deltakerne fortalte også at 

det ikke var snakk om kun 

tolking, ofte måtte de også 

prøve å overtale pasientene 

til å snakke med legen når de 

ikke ønsket det. De måtte 

opprette et vennskapelig 

forhold med pasientene og 

utnytte det til å få dem til å 

samarbeide med legene om 

behandling osv.   

Deltakerne brukte også sine 

observasjoner av pasienten 

gjennom sin vaskejobb til å 

tolke og analysere 

informasjonen de fikk fra 
pasientene senere for å hjelpe 

legene med å forstå 

Uformell tolkearbeid 

kan bli sett på som 

en form for skjult 

hjelpearbeid hvor 

man ønsker å 

tilrettelegge mest 

mulig for pasientene.  

Ukvalifiserte tolker 

kan ofte ende opp 

med å ubevisst eller 

bevisst ta enten 

legens eller 

pasientens side når 

de tolker. Dette 

skaper en skjult 

allianse som kan 

påvirke samtalen til 

fordel for den 

allierte.  

Ukvalifiserte tolker 

opplever oftere angst 

og en følelse av 

utilstrekkelighet når 

de tolker. Dette kan 

ha negativ 

innvirkning på deres 

egen mentale helse.  

Ukvalifiserte tolker 

gjengir ofte sin egen 

fortolkning av det 

som blir sagt og ikke 
nødvendigvis det 

pasienten forteller, 
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situasjonen bedre. De gjorde 

en egen vurdering av 

pasientene og formidlet den 

videre til legene.  

Mange av deltakerne fortalte 

også at de pleide å 

konkludere utfra det 

pasienten fortalte dem og 

formidlet så sin tolkning 

videre til legene, altså gjenga 

de ikke alt ord for ord slik 

man skal i en ideell 

tolkesituasjon.  

noe som kan være 

veldig uheldig i 

samtaler med psykisk 

syke hvor hvert ord 

har stor betydning 

for vurderingen av 

pasientens tilstand.  

(8) 

”Collaborative 

Care for the 

Treatment of 

Depression in 

Primary Care 

With a Low-

Income, 

Spanish-

Speaking 

Population: 

Outcomes 

From a 

Community-

Based 

Program 

Evaluation” by 

Katherine 

Sanchez and 

Toni Terling 

Watt 

Studien er basert 

på datainnsamling 

fra People’s 

Community 

Clinic i Austin, 

Texas i perioden 

september 2006 

til september 

2009. 

Datainnsamlingen 

evaluerte et 

kognitivt terapi-

program 

(Integrated 

Behavioral Health 

program) for 

behandling av 

mild-moderat 

depresjon hos 

voksne i 

primærhelsetjenes

ten ved å se på 

forandringen i 

mental helse 

status hos disse 

pasientene.  

Klinikken 

behandlet primært 

spansktalende 

pasienter og de 

fleste som 

arbeidet i 

klinikken, 

inkludert legene, 

kunne snakke 

spansk.  

Deltakerne var 

18 år og eldre 

og screenet 

positivt for 

depresjon eller 

angst basert på 

et klinisk 

intervju. Til 

sammen var 

det 269 

deltakere som 

ble inkludert i 

IBH-

programmet i 

den valgte 

tidsperioden.  

Spansktalende pasienter 

hadde en bedring på 77% i 

primærhelsetjenesten.  

Spansktalende pasienter som 

behandles med en modell 

tilpasset spansktalende viser 

en signifikant bedring når det 

gjelder mental helse.  

I 

primærhelsetjenesten 

anvendes 

språktjenester oftere 

(tolker og 

flerspråklige 

behandlere) noe som 

menes å ha 

sammenheng med 

den gode 

bedringsraten hos 

pasienter med 

depresjon.  

Non-engelsktalende 

pasienter har lavere 

sannsynlighet for å få 

behandling for sine 

psykiske lidelser. 

Færre enn 20% får 

adekvat behandling.  

Fremtidig forskning 

bør fokusere på de 

spesifikke behovene 

til ulike 

pasientgrupper og 

tilpasse behandlingen 

deretter.  

(9) ”Mental 

health of 

asylum 

seekers: a 

cross-sectional 

Denne studien 

sammenlignet 

mental helsestatus 

hos to grupper 

innvandrere i 

Gruppe 1 

hadde 

ankommet 

Sveits 0-5 

måneder før 

Kvinner var overrepresentert 

i begge gruppene. 

Begge gruppene hadde lite 

sosialkontakt utover 

familiemedlemmer som 

Det er høy psykisk 

morbiditet hos 

asylsøkere i de første 

to årene etter 

ankomst, og det er en 
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study of 

psychiatric 

disorders” by 

Martina Heeren, 

Julia Mueller, 

Ulrike Ehlert, 

Ulrich 

Schnyder, 

Nadia Copiery 

and Thomas 

Maier 

Sveits. Psykiske 

lidelser ble 

diagnostisert med 

MINI (Mini 

International 

Neuropsychiatric 

Interview).  

Symptomer av 

PTSD, angst, 

depresjon og 

smerte ble 

evaluert med et 

spørreskjema som 

deltakerne svarte 

på selv. 

Spørreskjemaene 

hadde blitt 

oversatt til de ti 

vanligste/hyppigst

e språkene blant 

asylsøkere i 

Sveits. Tre av 

deltakerne i 

studien snakket 

ingen av disse 

språkene, og for 

disse ble derfor 

spørreskjemaet 

oversatt av tolker 

under intervjuet.   

studien ble 

gjennomført, 

mens gruppe 2 

hadde 

ankommet 

Sveits 12-26 

måneder før 

studien/evaluer

ingen. Totalt 

59 deltakere 

ble kontaktet 

for gruppe 1, 

og av disse ga 

43 inkludert i 

studien. 

Deltakerne ble 

kontaktet av 

ansatte i 

asylmottakene 

hvor de bodde, 

og intervjuene 

tok sted der i 

perioden 

august 2008 – 

januar 2009.  

For gruppe 2 

ble totalt 67 

deltakere 

kontaktet, og 

av disse ble 43 

inkludert i 

studien. De 
resterende 

ønsket ikke å 

være med i 

studien. 

Deltakerne ble 

kontaktet via 

brev skrevet på 

deres morsmål 

eller via 

telefontolk.  

Intervjuene ble 

gjennomført 

på deltakernes 

morsmål via 

profesjonelle 

tolker i 

deltakernes 

hjem eller i 

psykiatri- og 

psykoterapiav

delingen på 

universitetssyk

bodde i Sveits, selv om 

gruppe 2 hadde bedre 

tyskkunnskaper.  

Fire av ti deltakere oppfylte 

diagnostiske kriterier for 

minst én DSM-IV diagnose.  

Det var ingen forskjell 

mellom gruppene når det 

gjaldt psykisk morbiditet 

eller symptomnivåer.  

Alvorlig depresjon (31,4%) 

og PTSD (23,3%) var de 

hyppigste diagnosene. 

Det var høy forekomst av 

traumatiske hendelser i 

begge gruppene med et 

gjennomsnitt på seks ulike 

traumatiske hendelser i hver 

gruppe.  

I begge gruppene var et 

høyere antall traumatiske 

hendelser assosiert med 

PTSD og med psykisk 

komorbiditet.   

Antall traumatiske hendelser 

var assosiert med alvorlig 

depresjon kun i gruppe 1.   

Forekomsten av PTSD var 

dobbelt så høy i gruppe 2 

(32,6%) som i gruppe 1 

(14,0%), selv om subjektiv 

opplevelse av 
alvorlighetsgrad av PTSD-

symptomer var lik for begge 

gruppene.  

Det var ingen forskjell 

mellom gruppene når det 

gjaldt prevalensen av 

smertelidelser, selv om 

gruppe 2 rapporterte 

signifikant høyere 

smerteintensitet. Dette kan ha 

sammenheng med at 

pasienter med PTSD 

rapporterer høyere 

smerteintensitet enn de uten.  

høy korrelasjon 

mellom antall 

traumatiske 

hendelser og graden 

av psykisk 

morbiditet.  

Alvorlig depresjon 

og PTSD er 

diagnosene med 

høyest prevalens hos 

asylsøkere etterfulgt 

av smertelidelser og 

angstlidelser.  

Denne studien viste 

at traumatiske 

hendelser før og 

under migrasjonen er 

mest signifikante når 

det gjelder mental 

helse hos asylsøkere. 

Den sosiale 

situasjonen etter 

ankomst påvirker 

dette verken i positiv 

eller negativ retning, 

og det gjør heller tid 

siden ankomst.  

En kort 

psykiatrisk/psykologi

sk screening ved 

ankomst med fokus 

på traumatiske 
hendelser kan være 

nødvendig hos 

asylsøkere både for å 

kartlegge psykiske 

lidelser og for å sette 

opp en 

behandlingsplan så 

tidlig som mulig.  
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ehuset i Zurich 

i tidsperioden 

november 

2008 – april 

2009.   

 

(10) ”Lost in 

interpretation: 

The use of 

interpreters in 

research of 

mental ill 

health” by 

Karin 

Ingvarsdotter, 

Sara 

Johnsdotter and 

Margareta 

Östman 

Studien er basert 

på intervjuer som 

ble gjennomført 

av en svensk 

forsker via 

kvalifiserte tolker 

med deltakere 

med 

minoritetsbakgrun

n. Det ble tatt 

lydopptak av 

intervjuene og de 

ble senere 

oversatt til 

engelsk av den 

svenske 

forskeren. 

Lydopptak av to 

intervjuer ble 

også oversatt av 

uavhengige tolker 

bosatt i andre 

deler av Sverige 

for å se om man 

kunne avdekke 

eventuelle 

misforståelser 

eller 

feiltolkninger. Det 

ene intervjuet som 

ble valgt ut var på 

pashto og mange 

av svarene hadde 

vært 

usammenhengend

e, noe som hadde 

vekket mistanke 

om mulige 

misforståelser 

under samtalen. 

Det andre 

intervjuet var på 

arabisk og hadde 

blitt opplevd som 

usedvanlig bra. 

Man ønsket derfor 
å sammenligne de 

to for å se hva 

Studien ble 

gjennomført 

som et ledd i 

forskning for å 

kartlegge 

mental helse i 

et flerkulturelt 

nabolag i byen 

Malmø i 

Sverige. Dette 

nabolaget ble 

valgt fordi 

bruken av 

psykiske 

helsetjenester 

var signifikant 

lavere her enn 

i resten av 

byen, og man 

ønsket å finne 

en mulig årsak 

ved å kartlegge 

hvilket syn 

innbyggerne 

hadde på 

mental helse.   

Mange av deltakerne anså 

psykiske lidelser (DSM-IV 

diagnoser) som normale 

livskriser og mente at man 

ikke trengte å oppsøke 

medisinsk hjelp for dem.  

Det var også veldig mye 

skam og stigma assosiert 

med å oppsøke behandling 

for psykiske 

lidelser/symptomer. 

Man fant også ut at tolkebruk 

kan påvirke samtalen på 

mange ulike måter og det 

igjen kan påvirke dataen man 

samler inn og bruker i 

forskning. F.eks. var det en 

samtale hvor tolken hadde en 

dialekt som ble ansett som 

mer intellektuell enn det den 

som ble intervjuet hadde, og 

det førte til at tolken så ned 

på vedkommende og 

samtalen ble veldig 

oppstykket og rotete.    

Mange kan oppleve 

det som veldig 

vanskelig å diskutere 

mental helse med 

folk fra samme 

kulturelle bakgrunn, 

spesielt innvandrere 

bosatt i områder hvor 

alle med samme 

kulturelle bakgrunn 

kjenner hverandre, i 

frykt for å bli sett på 

som gal.  

Mange svensktalende 

utlendinger fortalte at 

de syntes det var mye 

enklere å diskutere 

mental helse med 

etnisk svenske fordi 

de hadde et mer 

åpent sinn og også 

var mer tolerante. 

Når det gjelder 

tolkebruk, så hjelper 

det ikke å kun finne 

en kvalifisert tolk 

som snakker det 

samme språket. Man 

må også sørge for at 

en eventuell 

klasseforskjell, 

religionsforskjell og 

lignende har blitt 

utelukket, da det kan 

ha stor innvirkning 

på samtalen.   

Videre trenger ikke 

en korrekt 

oversettelse være 

synonym med en 

ordrett oversettelse, 

ofte kan det være 

bedre med en 

oversettelse hvor 

hovedbudskapet er 

likt.  
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som var 

forskjellene.  

(11) ”Barriers 

to Health Care 

Access among 

Refugee 

Asylum 

Seekers” by 

Ramin Asgary 

and Nora Segar 

Datainnsamlingen 

foregikk over en 

30 måneders 

periode (2007-

2009) ved Human 

Rights Clinic i 

Mount Sinai 

School of 

Medicine og 

Bronx Human 

Rights Clinic i 

New York. Det 

ble gjennomført 5 

fokusgruppe 

intervjuer og 21 

semistrukturerte 

individuelle 

intervjuer. 

Deltakerne ble 

rekruttert på 

klinikkene og de 

ble forsikret på 

forhånd om at 

informasjonen 

som ble innhentet 

under intervjuene 

ikke ville påvirke 

deres asylsøknad.  

I tillegg til dette 

ble 15 intervjuer 

gjennomført med 

helsearbeidere og 

annet personell 

som arbeidet tett 

med asylsøkere. 

Disse deltakerne 

ble rekruttert fra 

lokale og 

internasjonale 

hjelpeorganisasjo

ner.  Det ble tatt 

lydopptak av 

intervjuene som 

så ble transkribert 

og analysert. I 

tillegg ble det tatt 

notater under 

intervjuene som 

omhandlet 

interpersonell 
dynamikk og non-

verbal 

Det var totalt 

35 asylsøkere 

som ble 

intervjuet i 

løpet av denne 

studien. Man 

startet med 

fokusgruppe 

intervjuer med 

2-4 deltakere i 

hvert intervju, 

men etter 

problemer med 

organiseringen 

og sensitive 

opplysninger 

som kom frem 

under 

intervjuene, 

gikk man over 

til individuelle 

semistrukturert

e intervjuer 

som ble 

gjennomført 

med til 

sammen 21 

deltakere.  

Majoriteten av 

deltakerne var 

menn (n=30) 

og alle var 

under 40 år og 

hadde bodd i 

USA i under to 

år.  

I tillegg ble 10 

klinikere og 5 

non-klinikere 

som arbeidet 

tett med 

asylsøkere 

også 

intervjuet.   

Funnene ble delt i to 

hovedgrupper: 1) Interne 

barrierer, altså faktorer som 

hadde med asylsøkerne selv å 

gjøre. 2) Eksterne barrierer, 

altså faktorer som hadde med 

tilgang til helsehjelp å gjøre 

slik som kostnader, 

manglende informasjon om 

helsetjenester osv. 

De fleste av deltakerne klarte 

ikke å gjenkjenne psykiske 

symptomer som en mulig 

sekvele av misbruk eller 

psykiske lidelser som et 

medisinsk problem. Få mente 

det var behov for psykiske 

helsetjenester.  

Kun én av deltakerne hadde 

fått behandling for sine 

psykiske plager/symptomer 

med antidepressiva, men hun 

hadde ikke fornyet resepten 

fordi hun mente at hun ikke 

trengte medisinen og det 

hadde gitt henne 

bivirkninger. Videre mente 

hun at det kostet for mye.  

Behandlerne på sin side 

mente at det var veldig stor 

skam og stigma assosiert 

med deling av historier om 

psykologiske traumer og 

misbruk. Og mange var 

redde for å bli sett på som 

gale. En av deltakerne hadde 

til og med prøvd å ta sitt eget 

liv, men var redd for å søke 

hjelp nettopp fordi han 

fryktet han ville bli sett på 

som gal.  

Noen av deltakerne var også 

skeptiske til vestlig 

helsepersonell og mente at de 

så ned på asylsøkere og tok 

dem ikke på alvor, og brukte 

det som en grunn til å ikke 

oppsøke hjelp. Behandlerne 

på sin side mente at det var 

mangel på tilstrekkelig 
informasjon om de ulike 

helsetjenestene som gjorde at 

Asylsøkere er i en 

spesiell situasjon 

som gjør dem ekstra 

sårbare for psykiske 

lidelser. Samtidig er 

det usikkert om de 

kan bli værende i 

landet de søker asyl 

i, og de kan heller 

ikke språket eller 

lover og regler i 

vertslandet, noe som 

gjør at de ikke får 

tilgang til den 

hjelpen de trenger.  

Mange av 

asylsøkerne nærmest 

forventet dårlig eller 

inadekvat helsehjelp 

fordi de mente at 

hvis man ikke kan 

språket, så er det så å 

si garantert at hjelpen 

man mottar vil være 

suboptimal.  

Mangel på 

fellesspråk forhindret 

også tillitsbygging 

mellom 

helsepersonell og 

asylsøkere, noe som 

førte til at 

asylsøkerne ikke 

følte at de ble tatt på 

alvor.  

Både interne og 

eksterne barrierer må 

adresseres hvis man 

ønsker å forbedre 

situasjonen til 

asylsøkere når det 

gjelder oppsøking av 

adekvat helsehjelp.  
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kommunikasjon.     asylsøkerne ikke oppsøkte 

adekvat hjelp.  

Frykt for å bli deportert var 

også en stor grunn til at 

mange asylsøkere holdt seg 

unna offentlige 

helsetjenester. Mange fryktet 

at hvis de ikke skulle være i 

stand til å betale for 

helsetjenestene, så kunne de 

risikere å bli deportert.   

Mangel på tolker og dårlig 

kulturforståelse førte også til 

at mange av deltakerne følte 

seg usikre i møte med 

helsepersonell og følte at 

helsepersonell ofte ga dem 

feil behandling som følge av 

det. Behandlere mente også 

at språk og kultur var en 

veldig stor barriere.  

Problemstillingene hos 

asylsøkere som for eksempel 

skader etter tortur var også 

vanskelig å håndtere for 

helsepersonell.  

(12) ”English 

language 

proficiency 

and lifetime 

mental health 

service 

utilization in a 

national 

representative 

sample of 

Asian 

Americans in 

the USA” by 

Suk-Young 

Kang, Diane 

Howard, 

Jeungkun Kim, 

Jennifer 

Shepard Payne, 

Leo Wilton, 

Wooksoo Kim 

and Dina 

Maramba 

Data ble innhentet 

fra National 

Latino and Asian 

American Study 

(NLAAS). Denne 

studien estimerer 

prevalensen av 

psykiske lidelser 

og bruk av 

psykiske 

helsetjenester 

blant latinere og 

asiatiske 

amerikanere i 

USA. 

Datainnsamlingen 

foregikk i 

perioden 2001-

2003 gjennom 

intervjuer.  

SPSS ble brukt til 

å analysere dataen 

som ble samlet 

inn.   

Hovedformålet 

med denne 
studien var å 

finne ut om det 

Inklusjonskrite

riene for å 

kunne delta i 

studien var: 1) 

18 år eller 

eldre, 2) 

boende i den 

non-

institusjonalise

rte delen av 

befolkningen i 

USA og eller 

Hawaii og 3) 

latiner, 

Hispanic eller 

av spansk 

opprinnelse 

eller av 

asiatisk 

opprinnelse.  

Det var til 

sammen 2095 

deltakere 

hvorav 520 var 

vietnamesere, 

508 
filippinere, 

600 kinesere 

Deltakerne med bedre 

engelsk-kompetanse og med 

en psykiatrisk diagnose 

oppsøkte psykiske 

helsetjenester oftere.  

Forsinkelse i oppsøkning av 

helsehjelp blant asiatiske-

amerikanere har i motsetning 

til andre minoritetsgrupper 

sammenheng med 

kulturspesifikke faktorer, 

inkludert språkbarrierer.  

Asiatiske-amerikanere 

fortalte sjeldnere om sine 

psykiske problemer 

sammenlignet med etnisk 

hvite amerikanere. Dette 

gjaldt både til venner og 

slektninger (12% vs 25%), til 

psykologer og psykiatere 

(4% vs 26%) og til 

allmennleger (3% vs 13%).  

Deltakerne som ikke hadde 

fullført universitetsutdanning 

oppsøkte psykiske 

helsetjenester oftere enn de 
som hadde fullført.  

Ca. 50% av asiatiske-

amerikanere/pacific 

islanders har 

begrenset tilgang til 

psykiske 

helsetjenester 

grunnet dårlig 

engelsk-forståelse og 

mangel på 

helsearbeidere som 

kan tilby behandling 

på deres morsmål. 

Det er derfor helt 

essensielt at man tar 

tak i dette problemet.  

Helsepersonell må 

identifisere de 

pasientene som 

trenger 

tilrettelegging når det 

kommer til språk for 

å kunne sørge for at 

de oppsøker adekvate 

helsetjenester.  

Videre er stigma og 

skam assosiert med 
psykiske lidelser og 

dårlig mental helse 
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var en 

sammenheng 

mellom dyktighet 

i engelsk og bruk 

av psykiske 

helsetjenester.  

og 467 fra 

andre asiatiske 

land.  

en stor barriere når 

det gjelder 

hjelpesøking blant 

asiatiske-

amerikanere. Her kan 

pasientedukasjon og 

opplysningskampanj

er i de være til stor 

hjelp.   

(13) 

”Professional 

Identification 

of Psychosocial 

Problems 

among 

Children from 

Ethnic 

Minority 

Groups: Room 

for 

Improvement” 

by Mathilde R. 

Crone, Nienke 

Bekkema, Carin 

H. Wiefferink 

and Sijmen A. 

Reijneveld 

Formålet med 

studien var å 

evaluere 

barnepsykiateres 

effektivitet i å 

gjenkjenne 

psykososiale 

problemer hos 

barn fra 

industrialiserte- 

og non-

industrialiserte 

land og se om 

bekymring hos 

foreldre var med 

på å øke 

prevalensen.  

Data ble samlet 

inn i perioden 

oktober 2002 – 

mai 2003 fra 

rutinebesøk på 

helsesentre. I 

tillegg ble 

foreldre bedt om å 

fylle ut 

spørreskjema om 

sitt barns 

psykososiale 

utvikling ved 

hjelp av tolker.   

Deltakerne var 

barn mellom 5 

og 12 år fra 

Tyrkia, 

Marokko, 

Surinam, 

Nederland og 

Antillene. Av 

totalt 3646 

barn deltok 

2980. Barn 

som var under 

behandling ble 

ekskludert. 

Endelig utvalg 

var på 2392 

barn. 

Responsraten 

var lavere for 

barn av non-

industrialisert 

opprinnelse og 

for barn som 

bodde i 

storbyer. 

Foreldre som 

ikke fylte ut 

spørreskjemae

ne var oftere 

fra non-

industrialiserte 

land.  

Prevalensen av foreldre- og 

selvrapporterte psykososiale 

problemer i Nederland er 

høyere blant barn fra non-

industrialiserte land enn fra 

industrialiserte land. Av disse 

var den høyest for barn av 

tyrkisk- og marokkansk 

opprinnelse.  

I kontrast til dette var flere 

barn fra industrialiserte land 

diagnostisert av 

barnepsykiatere.  

Den høye 

prevalensen av 

foreldre- og 

selvrapporterte 

psykososiale 

problemer kan 

forklares av 

kulturelle forskjeller, 

stress forårsaket av 

to kulturer på en 

gang, lav 

sosioøkonomisk 

status og dårligere 

tilgang til 

forebyggende 

tjenester.  

(14) ” Lost in 

translation: An 

interpretative 

phenomenologi

cal analysis of 

mental health 

professionals´e

xperiences of 

empathy in 

clinical work 

with an 

interpreter” by 

Matthew A. 

Studiens formål 

var å finne ut 

hvordan bruk av 

tolk påvirket 

empati i en 

psykoterapeutisk 

samtale. 

Semistrukturerte 

intervjuer med 

helsepersonell 

innen psykiatri 

ble brukt til å 

avdekke dette.  

Informasjon 

ble gitt til alle 

som jobbet i 

de to 

institusjonene, 

og av de 15 

som viste 

interesse, ble 

10 inkludert i 

studien. 7 av 

deltakerne var 

kvinner og 

resten menn. 

Noen av deltakerne var 

bekymret for at tolkene 

kanskje endret måten ting ble 

sagt på for å gjøre det mer 

forståelig, noe som kunne 

føre til at de selv misforstod 

meningen og ikke klarte å 

vise riktig reaksjon tilbake.  

Andre var også bekymret for 

at tolkene kanskje valgte å 

tolke ting først selv og så 

formidlet dette videre.  

Deltakerne var også redde for 

De 

problemstillingene 

som kom frem under 

denne studien 

indikerer at det er 

behov for trening av 

både helsepersonell 

og tolker i 

empatiformidling på 

tvers av språk- og 

kulturbarrierer.  

Transkulturelle 

modeller av 
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Pugh and 

Arlene Vetere 

Deltakere ble 

rekruttert fra to 

voksenpsykiatrisk

e institusjoner 

som ble valgt ut 

på grunn av 

regelmessig bruk 

av tolk og mange 

pasienter med 

minoritetsbakgrun

n, hovedsakelig 

fra Bangladesh. 

Intervjuene varte i 

45-75 minutter, 

og de ble så 

transkribert og 

analysert.   

Alle deltakere 

unntatt én, 

som hadde 

bengalsk 

opprinnelse, 

var britiske.  

at tolkene kanskje valgte å la 

være å formidle deler av 

informasjonen fordi det 

kunne være offensivt eller 

fordi de selv mente at det 

ikke var relevant nok for 

samtalen, noe som igjen 

hindret relasjonsbygging 

mellom pasient og 

helsepersonell.  

Enkelte av deltakerne fortalte 

også om et par 

konsultasjoner hvor 

pasientene hadde valgt å 

holde igjen informasjon fordi 

de var redde for å bli dømt av 

tolken eller bekymret for at 

tolken ikke skulle overholde 

taushetsplikten.  

psykoterapi bør 

utvikles for å gjøre 

det enklere for både 

pasientene og 

helsepersonell å 

kunne forstå 

hverandre og bygge 

en relasjon. Dette er 

svært viktig for at 

psykoterapi skal ha 

ønsket effekt.   

(15) ”Use of 

the Cultural 

Formulation 

with Refugees” 

by Hans Rohlof, 

Jeroen W. 

Knipscheer and 

Rolf J. Kleber 

Studiens formål 

var å undersøke 

hvordan 

helsearbeidere 

innen psykiatrien 

syntes det var å 

bruke Cultural 

Formulation av 

DSM-IV for å 

evaluere 

psykopatologi og 

behandlingsbehov 

hos flyktninger i 

Nederland.  

Studien er 

basert på kasus 

og erfaringer 

fra psykiatrisk 

helsepersonell 

i Nederland.  

Mange flyktninger ser ikke 

på seg selv som psykiatriske 

pasienter med 

psykosomatisering, men som 

somatiske pasienter som har 

blitt feildiagnostisert.  

Noen flyktninger vektlegger 

at de ikke ønsker å bli sett på 

som innvandrere og fornekter 

sin kultur og opprinnelse for 

å få vanlig behandling. Ofte 

skyldes det at flyktninger blir 

sett på som en vanskelig 

pasientgruppe å arbeide med 

på grunn av kompliserte 

problemstillinger og 

kommunikasjonsproblemer.  

Selv om mange av klinikerne 

var fornøyde med Cultural 

Formulation, var pasientene 

misfornøyde da de syntes det 

var vanskelig å definere hva 

deres kultur var og hvordan 

sykdommer ble definert.  

Det er viktig for 

helsepersonell å være 

klar over at det hos 

pasienter fra land 

hvor psykiske 

lidelser ofte er 

assosiert med mye 

stigma og skam en 

aktiv unngåelse av 

hjelpsøking. De 

forbinder ofte 

psykiatri med 

psykose og 

«galskap» og ønsker 

derfor helst å holde 

seg unna all form for 

psykiatrisk 

behandling i frykt for 

å bli sett på som gal.  

I denne studien 

utviklet man en egen 

Cultural Formulation 

Interview som skulle 

gjøre bruken mindre 

tidskrevende for 

helsepersonell og 

som også skulle 

gjøre det enklere for 

pasientene å 

gjennomføre.   
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4 Diskusjon 

Mange av studiene som ble analysert i denne artikkelen konkluderte med at det var lavere 

bruk av psykiske helsetjenester blant etniske minoriteter med dårlig språkbeherskelse i 

vestlige land. Ved å utforske nøyaktig hvordan språkbarrierer begrenser tilgang til psykiske 

helsetjenester, vil man kunne identifisere problemområder og iverksette konkrete tiltak. Ulike 

typer tolkebruk og deres utfordringer og muligheter ble også belyst i de ulike artiklene, noe 

som vil kunne gjøre det lettere å lage retningslinjer for tolkebruk i psykiatrien hvor språk og 

kommunikasjon spiller en enda mer vesentlig rolle for både diagnostikk og behandling.  

Manglende forståelse for skam og stigma assosiert med psykiske lidelser i ikke-vestlige 

kulturer og et behov for kulturformidlere samt pasientedukasjon og opplysningskampanjer på 

samfunnsnivå ble også trukket frem som mulige satsingsområder i artiklene som ble analysert 

i denne studien.  

Cha-Hsuan Liu et al (4) utforsker i sin studie underforbruk av psykiske helsetjenester blant 

kinesere i Nederland. Språkbarrierer og lite informasjon om psykiske helsetjenester ble 

trukket frem som hovedårsakene til dette av deltakerne i studien. Samme funn ble også gjort i 

studien utført av Ramin Asgary og Nora Segar (11) blant asylsøkere i New York.  Disse to ble 

også trukket frem som viktige årsaker til underforbruk av psykiske helsetjenester blant 

asiatiske-amerikanere i studien utført av Suk-Young Kang et al (12). Språkbarrierer fører til at 

pasientene ikke er i stand til å forklare plagene sine på en adekvat måte og ofte beskriver 

uspesifikke symptomer som gjør det diagnostiske arbeidet vanskelig for helsepersonell. Dette 

fører ofte til forsinkelser i diagnostiseringen av den psykiske lidelsen og i noen tilfeller ender 

det også opp med feildiagnostisering som påfører pasientene unødvendig utredning og 

behandling. Dette understrekes blant i studien av Daren R Brink et al (1) hvor de konkluderer 

med at Karen-flyktninger ofte feildiagnostiseres med lidelser som irritabel tarm syndrom, 

vertigo og migrene grunnet uspesifikke symptomer. Feildiagnostiseringen kan være en mulig 

årsak til at pasientene ikke henvises til psykiske helsetjenester, og dermed kan det bidra til 

underforbruket.  

På den andre siden gjør mangel på informasjon om ulike helsetjenester at pasienter oftere 

forholder seg til den eller de få helsetjenestene de har kjennskap til. Priscilla M.Flynn et al (5) 

fant i sin studie hyppigere forbruk av primærhelsetjenesten og legevakten, to helsetjenester 

som de aller fleste har kjennskap til, blant pasienter med behov for tolk. Dette sett i 
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sammenheng med at hyppig forbruk av primærhelsetjenesten ofte henger sammen med en 

underliggende psykisk lidelse kan tyde på at språkbarrierer kombinert med manglende 

kjennskap til ulike helsetjenester deriblant psykiske helsetjenester kan være grunnen til 

underforbruket. Når pasienter ikke vet om psykiske helsetjenester, så er det også vanskelig for 

dem å oppsøke disse for sine symptomer. 

En annen mulig årsak til underforbruket fremkommer i studien til Ramin Asgary og Nora 

Segar (11) hvor mange av deltakerne, som alle var asylsøkere i USA, mente det ikke var 

behov for å søke medisinsk hjelp for sine psykiske plager. De anså dem som en normal 

reaksjon på sin livssituasjon. Samme funn ble gjort i studien av Joanne C.Enticott et al (3) 

hvor man konkluderte med at mange flyktninger misforstod psykiske plager som en normal 

reaksjon på sin livssituasjon og dermed valgte å la være å søke hjelp. Hans Rohlof et al (15)  

fant i sin studie, hvor deltakerne var flyktninger i Nederland, at deltakerne mente at legen 

misforstod hvis symptomene deres ble satt i sammenheng med en psykisk lidelse, og mente 

selv at symptomene egentlig var tegn på somatisk sykdom. Man kan tenke seg at det er 

forståelig at asylsøkere og flyktninger ser på psykiske symptomer som en normal reaksjon på 

sin livssituasjon, men samme funn ble gjort av Karin Ingvarsdotter et al (10) i et flerkulturelt 

nabolag i Malmø, Sverige. Deltakerne i denne studien hadde bodd lenge i Sverige og var 

derfor ikke i en usikker livssituasjon slik som asylsøkerne og flyktningene i de andre studiene. 

Men de mente også at psykiske symptomer/psykiske lidelser var normale livskriser og ikke 

noe man trengte å søke hjelp for.  

I studien gjennomført av Cha-Hsuan Liu et al (4) fortalte deltakerne at skam og stigma 

assosiert med psykiske lidelser og hjelpsøking for disse i den kinesiske kulturen også var en 

av årsakene til underforbruket av psykiske helsetjenester. Deltakerne fortalte at psykiske 

lidelser er forbundet med galskap i den kinesiske kulturen, og mange søker ikke hjelp i frykt 

for å bli sett på som gal og dermed bringe skam over familien. Dette er et funn som også ble 

gjort i mange andre studier, og som derfor kan tenkes er aktuelt for innvandrere fra andre land 

også. Priscilla M.Flynn et al (5) fant i sin studie at det var hyppigere forekomst av somatiske 

lidelser blant de med behov for tolk, og dette ble satt i sammenheng med at det ofte var 

somatisering av psykiske lidelser blant disse pasientene på grunn av skam og stigma assosiert 

med psykiske lidelser. Karin Ingvarsdotter et al (10) fant også i sin studie at mange av 

deltakerne valgte å la være å søke hjelp for sine psykiske lidelser nettopp på grunn av 

skammen det medbrakte. Deltakerne i denne studien fortalte også at de syntes det var mye 
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enklere å diskutere mental helse med etnisk svenske da de hadde et mer åpent sinn og ikke var 

dømmende. Med andre ord er det ikke kun hjelpsøking som det er tilknyttet mye skam og 

stigma til, diskusjon av mental helse er også stigmatisert i ikke-vestlige kulturer. Frykten for å 

bli sett på som gal hvis man søkte hjelp for sine psykiske lidelser ble også vektlagt i studien 

utført av Ramin Asgary og Nora Segar (11). En av deltakerne hadde prøvd å begå selvmord 

på grunn av sin lidelse, men ikke ønsket å søke hjelp fordi han da ville bli sett på som gal. En 

annen hadde valgt å autoseponere medisinene, selv om de hadde hatt god effekt, fordi hun 

ikke ønsket å bli avhengig av dem. Det ble rapportert generell skepsis til behandling og at det 

hadde en avhengighetspotensiale. Skam og stigma assosiert med hjelpsøking for psykiske 

symptomer/psykiske lidelser ble også vektlagt som en hovedårsak til underforbruk av 

psykiske helsetjenester blant asiatiske-amerikanere i studien utført av Suk-Young Kang et al 

(12). I denne studien fant man også ut at asiatiske-amerikanere fortalte sjeldnere om sine 

psykiske problemer sammenlignet med etnisk hvite amerikanere, og dette gjaldt uavhengig av 

om det var snakk om venner, slektninger eller helsepersonell. Mental helse ble ansett som et 

nærmest tabubelagt tema, og det samme gjaldt hjelpsøking for eventuelle psykiske lidelser. I 

studien gjennomført av Hans Rohlof et al (15) fant man også ut at det var en aktiv unngåelse 

av hjelpsøking for psykiske lidelser hos pasienter fra land hvor det var assosiert med skam og 

stigma. Disse pasientene forbinder psykiske lidelser med «psykose» og «galskap» og ønsker 

derfor å holde seg unna all form for psykiatrisk behandling i frykt for å bli sett på som gal.     

Ramin Asgary og Nora Segar (11) fant også ut at deltakerne nærmest forventet suboptimal 

utredning og behandling grunnet språkbarrieren. De mente at man ikke ville bli tatt på alvor 

og ikke forstått riktig hvis man ikke kunne språket, og brukte dette som en unnskyldning til å 

ikke søke hjelp. De var redde for å bli feildiagnostisert eller få feil behandling grunnet mulige 

misforståelser på grunn av språkbarrieren. Mangel på fellesspråk forhindret tillitsbygging 

mellom helsepersonell og pasientene, noe som førte til at pasientene følte at de ikke ble tatt 

alvor når de først oppsøkte hjelp, og det forhindret dem i å oppsøke hjelp på nytt.  

Helsepersonell på sin side kan også indirekte ha bidratt til underforbruket av psykiske 

helsetjenester blant de med minoritetsbakgrunn. Joanne C.Enticott et al (3) fant blant annet at 

klinikere ofte kan være tilbakeholdne med å screene for psykiske lidelser med tolk, noe som 

kan ha ført til underdiagnostisering og dermed også færre henvisninger videre til psykiske 

helsetjenester. Natasha Koitzsch Jensen et al (6) konkluderte også med at det var mye 
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hesitasjon hos allmennleger og psykologer knyttet til initiering kognitiv terapi hos flyktninger 

grunnet språkproblemer.  

Underforbruk var ikke det eneste problemet blant minoritetsspråklige med psykiske lidelser, 

for det var også en del problemer knyttet til selve hjelpsøkingen. Sanja Kilian et al (2) 

undersøkte hvordan klinikere i Sør-Afrika kommuniserte med psykisk syke pasienter på tvers 

av språkbarrier i fraværet av tolk og konkluderte med at kommunikasjonen ofte ble veldig 

sparsom og dermed ikke-signifikant i diagnostisk øyemed. Til tross for at klinikerne prøvde å 

stille detaljerte spørsmål, så svarte pasientene veldig kort, ofte kun med ett ord, noe som 

gjorde det vanskelig å differensiere mellom det som skyldtes språkproblemer og det som 

eventuelt skyldtes psykotiske symptomer som for eksempel tankeblokk.    

I studien utført av Jénine Smith et al (7) utforsket man bruk av ukvalifiserte tolker i fraværet 

av kvalifiserte tolker. Der kom det frem at flerspråklige ansatte, ikke helsepersonell, som ble 

brukt som ukvalifiserte tolker ofte tok pasientens side fordi de så på seg selv som pasientens 

representanter. Ofte påvirket de samtalen til fordel for den allierte og formidlet sin egen 

fortolkning av det som ble sagt. De brukte også sine observasjoner av pasientene gjennom sitt 

egentlige arbeid som vaskehjelp eller lignende til å foreta en vurdering av pasientens tilstand.  

Dette er i strid med de yrkesetiske retningslinjene som spesifiserer at en tolk ikke skal 

engasjere seg til fordel for en av partene i samtalen og ei heller foreta egne vurderinger av det 

som formidles mellom samtalepartene (19). Det viser at det er en viss risiko ved å bruke 

ukvalifiserte tolker da de verken har kjennskap til eller er pålagt å følge de yrkesetiske 

retningslinjene for tolker. Det viser også at dette er en problemstilling som bør utforskes 

nærmere for å kartlegge omfanget av bruken av ukvalifiserte tolker og i hvilken grad det får 

konsekvenser for diagnostikk og behandling.  

På den andre siden er det ikke garantert at kvalifiserte tolker følger retningslinjene til punkt 

og prikke slik det ble påvist i studien utført av Karin Ingvarsdotter et al (10). Der så man at en 

“klasseforskjell” mellom en kvalifisert tolk og en pasient førte til at tolken var nedlatende 

overfor pasienten og ofte svarte på spørsmål på vegne av pasienten eller unnlot å oversette 

deler av samtalen som vedkommende anså som upassende. Dette er noe som er i strid med de 

yrkesetiske retningslinjene som sier at tolken ikke skal la sine egne meninger om 

samtalepartene eller det som blir sagt komme til syne under tolkingen (19). Det tyder også på 

at det ikke holder med å finne en kvalifisert tolk som kan samme språk som pasienten, man 

må også sørge for at andre variabler som f.eks. ulik «klasse» eller religion også er like.  
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I studien utført av Matthew A. Pugh og Arlene Vetere (14) uttrykte helsepersonell også 

bekymring for at tolker kunne unnlate å tolke deler av samtalen som de anså som upassende 

eller irrelevante, noe som ofte kan forekomme med psykotiske eller maniske pasienter hvor 

setninger kan være usammenhengende og det ofte kan forekomme digresjoner. De uttrykte 

også bekymring for at tolkene kanskje valgte å formidle sin egen vurdering av det som ble 

sagt og ikke ordrett slik de var pålagt. Dette ble sett på som en mulig barriere i opprettelsen av 

et tillitsforhold mellom pasienten og klinikeren. I samme studie fortalte deltakerne også at 

enkelte av pasientene hadde vært tilbakeholdne med å dele informasjon om symptomene da 

de var bekymret for at tolken skulle dømme dem eller i verste fall ikke overholde 

taushetsplikten og spre informasjonen videre til andre fra samme kulturelle miljø som dem. 

Dette er en problemstilling som er veldig reell for de med minoritetsbakgrunn i vestlige land 

da de fleste ofte bor i nære områder og «alle» kjenner hverandre.  

Til tross for at noen pasienter kan være tilbakeholdne med informasjon, så kom det frem i 

studien utført av Jénine Smith et al (7) at pasientene fortalte oftere om traumatiske hendelser 

og psykiske symptomer når det ble brukt kvalifiserte tolker enn når det ble brukt flerspråklige 

ansatte som ikke var helsepersonell. I studien utført av Natasja Koitzsch Jensen et al (6) fant 

man også ut at det samme gjaldt når venner/familiemedlemmer fikk tolkerollen. Ved bruk av 

familiemedlemmer/venner som tolk fortalte pasienter oftere om fysiske/somatiske symptomer 

og unnlot å fortelle om psykiske symptomer, noe som tyder på at deling av psykiske 

symptomer er mer tabubelagt enn deling av somatiske symptomer. Man bør derfor være 

ekstra varsom med å bruke familiemedlemmer eller venner som tolk hos psykisk syke 

pasienter selv om de insisterer på det da det kan føre til at man går glipp av viktig 

symptomatologi. 

Til tross for at tolker, og da spesielt kvalifiserte tolker, er med på å gjøre hjelpsøking, 

utredning og behandling av psykisk syke med språkbarrierer lettere, var helsepersonell enige 

om at kun oversettelse av språket ikke var nok for denne pasientgruppen. I studien utført av 

Daren R. Brink et al (1) ble det konkludert med at det må utvikles kultursensitive verktøy for 

evaluering av psykisk helse hos flyktninger fra kulturer hvor det er stor skam og stigma 

assosiert med psykiske lidelser. Ikke-vestlige kulturer har en annen oppfatning av psykiske 

lidelser, og dette må inkluderes i utarbeidelsen av eventuelle screeningsverktøy for at flest 

mulig skal kunne identifiseres korrekt. Det kulturelle aspektet ble også vektlagt i studien 

utført av Cha-Hsuan Liu et al (4) hvor det ble presisert at kommunikasjon med pasienter med 
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minoritetsbakgrunn ikke bare handler om oversettelse av ord og utrykk, men også om 

forståelse for en kultur som har et annerledes syn på psykiske lidelser enn det som er tilfellet i 

den vestlige kulturen. Det ble foreslått at tolker skulle oversette mer enn bare språk, altså at de 

skulle fungere som kulturformidlere i tillegg. I studien utført av Priscilla M.Flynn et al (5) ble 

det også konkludert med at kulturformidlere kunne gjøre arbeidet med pasienter fra ikke-

vestlige kulturer mer oversiktlig og målrettet, og at det også kunne gi bedre etterlevelse av 

behandling hos disse pasientene. I samme studie ble det også påpekt et behov for 

kulturtilpassede screeningsmetoder som man kunne bruke hos samme pasientgruppe. Dette 

blir også understreket i studien utført av Katherine Sanchez og Toni Terling Watt (8) hvor 

man så gode resultater i behandling av depresjon hos spansktalende i Texas med et tilpasset 

kognitivt behandlingsprogram.  

Manglende kulturforståelse ble også trukket frem som en barriere i relasjonsbygging mellom 

pasienter og helsepersonell i studien utført av Ramin Asgary og Nora Segar (11) og noe som 

man derfor burde utforske mer og endre. Kulturformidlere ble også nevnt som en mulig 

løsning på dette problemet i studien utført av Suk-Young Kang et al (12). I denne studien ble 

det også foreslått pasientedukasjon om psykiske lidelser for å etablere en felles forståelse av 

årsaksmekanismer og mulige behandlingsalternativer for psykiske lidelser da det ofte viste 

seg å være stor diskrepans når det gjaldt dette blant pasienter med ikke-vestlig bakgrunn og 

helsepersonell. Opplysningskampanjer på samfunnsnivå blant minoritetsbefolkningen ble 

også foreslått som en mulig strategi for å motarbeide skam og stigma assosiert med 

hjelpsøking for psykiske lidelser. Dette ble identifisert som en signifikant barriere i både 

hjelpsøking og etterlevelse av behandling, og er derfor et viktig satsingsområde.   

Hensikten med denne oversikten var å finne litteratur som fokuserte på hvordan bruken av 

tolk påvirket diagnostiseringen i psykiatrien og hvorvidt kravene til tolken var i samsvar med 

de yrkesetiske retningslinjene for tolker. Det viste seg at dette er en problemstilling som har 

blitt utforsket i liten grad. Det er et stort behov for systematiske studier som utforsker 

nøyaktig hvordan tolkebruk påvirker en konsultasjon og hvilke direkte konsekvenser det får 

for både pasienten og legen der og da. Videre er det heller ikke blitt undersøkt noe særlig om 

mulige egenskaper hos tolk, helsepersonell og/eller pasient som kan være med på å øke eller 

redusere risikoen for kommunikasjonsfeil og misforståelser. Om det kan være mulige 

strategier eller tips og triks som kan gjøre det lettere for andre å få et bedre utbytte av 

konsultasjoner med tolk. Ei heller har det blitt undersøkt noe om hvordan tolker takler 
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vanskelige situasjoner hvor de kan bli nødt til å gå imot de yrkesetiske retningslinjene for 

tolker.  

Det er ikke spesifisert nødssituasjoner der tolker bør, eller skal, bryte med de yrkesetiske 

retningslinjene. Det ideelle er at tolkebrukerne tar ansvar for både å oppdage og avklare 

misforståelser (17). Dette er vanskelig å få til i psykiatrien, særlig når det gjelder 

konsultasjoner hvor pasienten har en alvorlig psykisk lidelse og kan være psykotisk og ikke i 

stand til å ordlegge seg fornuftig, og heller ikke har mulighet til å oppdage eventuelle 

misforståelser. Det samme gjelder for helsepersonell som er på den andre siden av tolken, 

fordi det blir vanskelig for dem å vurdere om det er snakk om en kommunikasjonsfeil eller 

om det kan være snakk om tegn på psykose, som for eksempel tankeforstyrrelser.   

Det har heller ikke blitt undersøkt om hvorvidt tolker i krevende konsultasjoner faktisk 

formidler alt ord for ord slik det er påkrevd, eller om de påtar seg rollen som kulturformidlere 

i tillegg, noe som ville vært i strid med de gjeldende yrkesetiske retningslinjene for tolker. I 

disse er det tydelig spesifisert at tolken ikke skal fungere som kulturinformant eller 

kulturformidler da dette kan svekke tillitten til tolken ved at tolken deltar i samtalen, samtidig 

er det fare for at feilaktige uttalelser fra tolken kan få uheldige konsekvenser for de involverte 

partene (19). 

Det var ingen artikler som omhandlet tolkens rolle som nøytral referent og hvorvidt denne var 

truet i konsultasjoner med psykisk syke pasienter hvor språket ofte er påvirket av sykdommen 

og ikke gir mening, og hvor språket ofte også må forståes i sammenheng med eventuell 

kulturell kontekst. Av de yrkesetiske retningslinjene fremgår det at tolken ikke har som sin 

oppgave å gjøre oppmerksom på forhold som bør utdypes av hensyn til sakens opplysning 

(19), noe som ofte kan være tilfellet hos psykotiske pasienter som snakker 

usammenhengende, og dette er derfor en reell problemstilling som bør undersøkes nærmere. 

Det må utforskes hvordan tolker håndterer slike situasjoner og om retningslinjene kan 

modifiseres for tolkebruk i psykiatrien.   

I denne oversikten ble det fokusert på litteratur som omhandlet alvorlige psykiske lidelser, 

men et bredere fokus hvor man også fokuserer på milde- og moderate psykiske lidelser vil 

kunne gi flere innfallsvinkler som vil kunne gi muligheten til å identifisere og muligens 

korrigere andre problemområder. Et bredere fokus vil også kunne gjøre det mulig å fange opp 
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gode løsningsstrategier blant helsepersonell, tolker og/eller pasienter som kan være til nytte i 

utforming av eventuelle retningslinjer for tolkebruk i psykiatrien.   
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5 Konklusjon 

Denne oversikten identifiserte mange potensielle feilkilder, men også muligheter ved ulike 

former for tolkebruk (profesjonelle tolker, familiemedlemmer, venner, flerspråklige ansatte 

osv). Helsepersonell var enige om at de beste konsultasjonene med mest utbytte var de som 

ble utført med profesjonelle tolker, et funn som tilsvarer det som ble funnet i tidligere 

forskning.  Mange ønsket i tillegg at tolken skulle spille en mer utvidet rolle som 

kulturformidler for å kunne gi en bedre beskrivelse av pasientens ståsted, noe som er i strid 

med de yrkesetiske retningslinjene for tolker. Tidligere forskning viste at det var uenighet 

mellom klinikerne når det gjaldt dette, men nyere forskning tyder på at dette er noe man 

begynner å se på som en reell løsning på noen av de kulturassosierte problemene knyttet til 

psykiatriske lidelser blant etniske minoriteter. Dette er dog fortsatt en problemstilling som bør 

undersøkes nærmere. I tillegg har man i nyere forskning identifisert noen av konsekvensene 

av språkbarrierer for hjelpsøking, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser, slik det ble 

etterlyst i tidligere forskning. Blant annet har underforbruk blitt utpekt som en av 

hovedkonsekvensene av språkbarrierer da språkbarrierer har ført til liten kunnskap om 

psykiske helsetjenester blant minoritetsspråklige. Pasientenes manglende evne til å beskrive 

sine psykiske symptomer på en adekvat måte har også blitt trukket frem som et resultat av 

språkbarrierer. Nyere forskning har i tillegg også vektlagt skam og stigma assosiert med 

psykiske lidelser som en stor årsak til forskjellene i hjelpsøking og etterlevelse av behandling 

mellom vestlige- og ikke-vestlige pasienter. Mulige løsningsstrategier som pasientedukasjon, 

opplysningskampanjer på samfunnsnivå blant minoritetsgrupper og bruk av kulturformidlere 

har blitt foreslått for å takle disse problemene.   

Det er fortsatt et behov for forskning utført i «naturlige» settinger slik som det har blitt ønsket 

tidligere. Videre er det også et betydelig behov for studier som utforsker konsultasjonene fra 

tolkens perspektiv da disse kan synliggjøre nye problemområder og mulige løsninger. Det er 

også fortsatt et behov for utvikling av en standard for tolkebruk i psykiatrien som tar hensyn 

til alle de problemstillingene som kan oppstå i konsultasjoner med psykisk syke pasienter. 

Psykiatri er et spesialfelt innenfor medisin hvor språk er både et diagnostisk verktøy og en  

essensiell del av symptombildet, og dette bør det tas hensyn til når man utvikler yrkesetiske 

retningslinjer for tolker.    
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