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Upplägg 

• Vad är en äldre invandrare? Är ämnet viktigt? 

• Migration och kultur 

• Finns det verktyg som kan hjälpa oss? 



Vad är en ”äldre invandrare”? 

Till exempel tenderar vi att ta för givet att äldre med 
invandrarbakgrund inte är väl integrerade i vårt samhälle, löper 
risk att isoleras och har svårt att ta emot den vård som erbjuds 
på grund av språksvårigheter och annorlunda livsbanor. 
…i själva verket oerhört heterogena bakgrunder… 
 
…en utmaning i den framtida planeringen av svensk äldrevård 
och omsorg. 
 
Risk ”främmandegör” människor. ”Dom”. 
Sandra Torres i Migration och etnicitet – Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige (red. 
Darvishpour & Westin) 



VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT BRY 
SIG OM ÄMNET? 



Äldre migranter sämre hälsa? 

• Brittisk studie av äldre från etniska minoriteter 
– sämre hälsa även när man kontrollerar för 
socioekonomi och hälsoklyftan ökar med 
ålder. 

• Depression vanligare bland äldre migranter i 
en rad europeiska länder. 

• Ökade suicidtal bland äldre migranter. 

 
Kristiansen m fl, 2016 



 
Ojämlik vård för invandrare 

 
• Nyttjar mer sjukvård – men äldre invandrare 

födda utom Norden mycket mindre 

• Ändå högre dödlighet i åtgärdbara sjukdomar 

• Lägre förtroende för vården 

• Avstår oftare från vård – ekonomi 
 

Vårdbarometern 



Äldre invandrares upplevelse av vård 
och omsorg 

• Nöjda, men… 

• För korta läkarbesök 

• Sämre läkare än i hemlandet 

”Svenska läkare kan dra slutsatsen att en 60-åring är 
gravid” 

 

• Åker till hemland och träffar läkare 

Invandrare i vård och omsorg – en fråga om 
bemötande. (SOU 1997:76). 

 

 



MIGRATIONENS BETYDELSE 



Hur påverkar migrationen hälsan? 

• Mer av allmänna ohälsofaktorer – sämre 
socioekonomiska villkor, hör samman med 
livsstilsfaktorer och tillgång till vård 

• Migrationsspecifika faktorer – infektioner, 
undernäring, trauman, pga osäker tillvaro i nya 
landet blir vårdkontinuiteten bristande 



Psykisk ohälsa relaterat till 
migrationsfaser 

• Före flytten/flykten – krig, 
socioekonomi, fängslanden, tortyr 

• Under flytten/flykten 

• Efter flytten/flykten - stress. Tex lång 
asyltid, boende, socioekonomiska villkor 



Exempel äldre syriska flyktingar 

• Stor risk psykosociala besvär  
• Särskilt om hälsoproblem och begränsat socialt 

nätverk 
• Bland äldre flyktingar i Libanon 65 % psykologiska 

besvär (3x andra flyktingar) 
• Maktlöshetskänsla  
• Ville återvända trots att det var omöjligt 
• Ilska, oro för situation i Syrien, sorg över förluster 
• Förlorat stödjande omgivning/struktur 
• Rädda att förlora familjen 
• Diskriminering, fattigdom 
UNHCR, 2015 



Vad betyder migrationserfarenheter i 
vårdmötet med äldre? 

• Trauman kan finnas kvar och aktiveras långt 
senare i livet. T ex efter pensionering. 

• Trauma påverkar kognition – kan feltolkas. 
• Trauma och smärta hänger ihop.  
• Risk för ensamhet och isolering om förlorat 

viktiga personer och dessutom inte kommit in i 
samhället. Påverkar hälsan. Möjligheter att få 
stöd. 

• Inte hänger med i samtalet – kanske hänger fast 
i det förflutna. ”Nostalgisk fixering”. 

• Kan vara svårt att få tilltro till nya personer från 
myndigheter. 

 
 

 
 
 



KULTURENS BETYDELSE 
ÄR DET HÄR KULTUR? 



Svensk kultur – Sorry. INGA BILDER HITTADES 

Multi culture 

French culture 



Vad är kultur? 

 

• System av kunskap, begrepp, regler och handlingar. 
Inlärda, överförs mellan generationer.  

• Språk, religion och andlighet, familj, faser i livscykeln, 
ritualer, vanor, moraliska och juridiska system.  

• Öppna, dynamiska system, ändras ständigt.  
• Flesta möter många kulturer i sin vardag, använder 

dem för att skapa sina egna identiteter och skapa 
mening ur upplevelser.  

• Avgörande att vi inte övergeneraliserar kulturell 
information eller skapar stereotypier om olika 
grupper.  

American Psychiatric Association, 2013  



Som fiskens vatten – synligt först när det 

bryts mot något annat 

 



Kulturella faktorer kan vara skyddande 

•KASAM  

•Religion 

 

Resiliens 

Förmåga att gå igenom  

svåra händelser och  

utvecklas vidare 

 

 



Risk: att vi missar det som stärker hälsa och 
välbefinnande 

 

• Meningsfullhet, deltagande och sammanhang  

• Vad är mening för oss? 

• Religion, symboler, ritualer 

• Särskilt kring döden 

• Det meningsskapande/resiliensstärkande 
hänger ihop med det sociala nätverket 

 



Hur påverkar kultur vårdmötet? 

• Upplevelse, uttryck Ex depression 

• Ex smärta 

• Språk, sjukdomsförklaring, stigma 

• Vem söker man hjälp av? 

• Familjens roll 

• Förväntningar på vård och behandling   

 

 

 



Har olika kulturer olika smärttolerans? 

• Pain behaviour - hur man visar smärta och 
var man söker hjälp beror på föreställningar 
om smärtan. 

• Normalt – abnormt. Ex dysmennoré. 

• Socialt inlärda mönster. Ex dramatiserar – 
underskattar – båda försvarsmekanismer.  

• Mest sympati från omgivning om beteende 
stämmer med omgivningens normer.  

Cecil Helman – Culture, Health and Illness 

• Livsåskådning kan spela roll. Buddism, islam – 
kristendom? 



Språk och kommunikation 

• God kontakt – vad är det? 

• Finns ord? Vilken laddning? 

 - ex tre ord för depression på somali 

• Ex skilja hjärtsjukdom från psykiska 
besvär 

• Olika kommunikationsstilar 

 



Olika förklaringar till psykisk ohälsa hos 
somalier 

• Andlig – ”bara Gud vet”, guds vilja, guds straff, 
prövning 

• Djinner 
• Besatthet 
• Khatmissbruk 
• Stressande livshändelser, ackumulerade 

svårigheter – krig, exil, familjeseparation, 
fattigdom 

• Överdrivna känslor – avundsjuka, svartsjuka, 
olycklig kärlek 

UNHCR, 2017 



Hur kan demens tolkas? 

• Normalt åldrande 

• Förväntas inte vara lika självständig 

• Andliga, fysiska och sociala orsaker 

 



Olika förklaringar – olika stigma 

Skiljer sig stigma mellan kulturer? 

• Ja, t ex om sjukdomstolkningen är negativ. 
T ex att sjukdomen är guds straff. Eller 
dåligt blod hos familjen. Eller djinner. 

• Men risk att vi övertolkar: Det kan också 
handla om okunskap och om språk. 

• Dessutom motsägelsefullt: Stigma finns 
också i ”svensk” kultur. Industrialiseringen 
ökat stigma. I låginkomstländer lättare 
delta i samhället. 

 



Förklaringsmodeller påverkar var man 
söker hjälp 

•Traditionella behandlare, 

•religiösa företrädare…  

•… eller bara familjen som får hjälpa till? 

•Vet familjen vart den ska vända sig? 

 

Familje/individorienterad kultur. 

Vi kan uppfatta familjen som inkonsekvent. 
Både vill och vill inte ha hjälp. 

 

 

 



De äldres anhöriga 

• Vårdas oftare av annan än hustru/make 

• Ideal och traditioner 

• Anhörigbidrag 7x vanligare för född utanför 
Norden 

• Eget val – eller brist på resurser? 

• Nationella minoriteter rätt till äldreomsorg på 
språk (finska, samiska, jiddisch, romani chib, 
meänkieli) – fungerar inte? 



Familjens och nätverkets roll 

• Utgå inte från att familjen finns till hands – 
kan vara skingrad. 

• Transnationellt nätverk 

• Kravfyllt – ex ansvar även ekonomiskt för 
utvidgat nätverk – svårt prioritera egen hälsa 

• Jämför irakiska intervjupersoner: Jag kan 
aldrig hjälpa mina barn att gifta sig 



Vad kan skillnader i familjemönster betyda i 
behandling och rehabilitering?  

• Att familjemedlemmar förväntar sig 
delaktighet. De har svårt att förstå och blir 
kränkta av vårdens regler om sekretess 
(och missbruket av dem). 

• Att familjen förväntas hjälpa den sjuke, 
snarare än att stötta till självständighet. 
”Gör honom osjälvständig”. 

• Att familjen kan motsätta sig utredningar 
beroende på föreställning om deras syfte. 



 
 
FINNS DET VERKTYG? 



Ett verktyg: kulturformuleringsintervjun (KFI) i 
DSM-5 

 

 
 

 
16 frågor om  
-beskrivning av problemet och syn 
på orsaker 
-sammanhang, stressor och stöd, 
coping 
-kulturell identitet 
-tidigare hjälpsökande, hinder 
-förväntningar, relationen 
yrkesperson-patient 
 

Finns på svenska på 
www.pilgrimpress.se  
Laddas ned gratis 
 
 
 

http://www.pilgrimpress.se/


Exempel på frågor i KFI 

1. Vad har fört dig hit idag? 

2. Ibland beskriver vi vårt problem på ett annat sätt 
när vi talar med någon i vår familj, någon vän eller 
någon annan från våra egna kretsar. Hur skulle du 
beskriva ditt problem för någon av dem? 

3. Vad tror du är orsaken till att det blivit så här 

6. Har du någon form av stöd som gör [PROBLEM] 
mindre betungande, t ex stöd från familj, vänner 
eller andra? 



Frågor för anhöriga 

• Intervju för ”informant” – ofta medföljande 
anhörig – i princip samma frågor 

• Särskild intervju för ”caregiver”- ”vårdare” 
Är det slags hjälp du ger hen på något sätt 
annorlunda än vad som skulle förväntas i den krets 
du eller hen kommer ifrån? Från vad samhället i 
övrigt skulle vänta sig? 
• Särskild intervju för äldre personer 
Hur skulle du beskriva en person i din ålder? 
Hur påverkar det ditt [PROBLEM] att vara äldre? 



http://vardgivare.skane.se/kompetens-
utveckling/sakkunniggrupper/kunskapscentrum-

demenssjukdomar/#53167 



 

www.transkulturelltcentrum.se 


