
RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2015

www.PosterPresentations.com

Møtet med pasienter med flerkulturell bakgrunn og deres pårørende kan av og til oppleves

som utfordrende. Det handler ikke kun om språklige utfordringer, men også

kommunikasjonsstil, forståelse og tenkning; alt som blir oppfattet med kulturelle verdier,

holdninger og rammer som bakteppe.

Pasienter med fremmedkulturell bakgrunn kan gi kulturelt betingede uttrykk for sine

helseplager som er annerledes en majoritetsbefolkningen, blant annet i form av kompliserte

somatiseringsplager. Dette kan føre til at de i mindre grad får optimalt tilrettelagt oppfølging

og noen ganger derfor i mindre grad kan nyttiggjøre seg behandlingen.

De henvises til spesialisthelsetjenesten, der tilbudet ofte ikke er tilpasset deres behov. Som

følge av dette vil mange henvises videre til kommunale psykisk helsetjenester for oppfølging

og støttearbeid uten å ha fått tilstrekkelig tilbud om behandling i spesialisthelsetjenesten.

Prosjektet tok sikte på å bidra med et opplæringsopplegg så godt som mulig tilpasset til

pasientenes kulturelle bakgrunn.

Bakgrunn

Mål

Ut fra en emosjonsfokusert tilnærming, ble det brukt konkrete opplæring- og kulturelt

tilpasset teknikker, bl.a ved bruk av «google oversett», samt tegning og fargelegging av

følelser.

Kursinformasjon og instrukser ble levert på pasientenes morsmål. Alle fikk presentere og

fortelle om sin reise gjennom migrasjonsprosessen på verdenskart.

Det ble gjennomført ca 17 kursdager, a` 2,5 timer i 17 uker

Spørreskjemaene ble fylt ut av pasienter ved tre tidspunkter (oppstart, midt og slutt) gjennom

kursforløpet.

Resultater

Ifølge evalueringsresultater og i tråd med pasientenes rapporterte opplevelser har kurset vært

nyttig og relevant, både i form av å gi håp og å øke forståelse og innsikt på en meningsfull

måte. Imidlertid opplevde noen enkelte en relativ økning i angstnivå. Pasienter relaterte dette

hovedsakelig til psykologiske konsekvenser som følge av pandemien.

Dedikasjon 

Vi ønsker å takke alle pasienter som har deltatt i undersøkelsen.

Å undersøke effekten og gjennomførbarheten av et behandlingstilbud som inkorporerer en

forståelse av et traume-relaterte symptomsbilde på tvers av minoritetskultur i utformingen av

et psykoedukativt behandlingsopplegg.

10 pasienter (4 menn og 6 kvinner; alder 38- 55 år), med minoritetsbakgrunn fra land med

kollektivistiske kulturer. Alle var diagnostisert med F43.1 (kompleks) PTSD.
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En undersøkelse av effekten og gjennomførbarheten av et gruppebasert
psykoedukativt behandlingstilbud for pasienter med innvandrer bakgrunn med

PTSD

Målgruppe

Tilnærming/Gjennomføring

Verktøy

General Anxiety Disorder-7 (GAD -7) 

The International Trauma Questionaire (ITQ)

The Patient Health Questionnaire (PHQ-9)

Satisfaction With Life Scale (SWLS) 

Minimumsliste Helsedirektoratet (inkl livtilfredshet, mening, pos&neg aff, gode relasjoner) 

Konklusjoner

Klinisk vurdering i tråd med pasientenes selvrapporteringer indikerte at en konkret variant av

emosjon-fokusert tilnærming preget av større rom for anerkjennelse og validering av

vanskelige følelser, empati-baserte intervensjoner og løsningsorienterte råd kan tenkes å være

assosiert med bedre utfall.

Til tross for lovende resultater, er det viktig med ytterligere forskning under mer gunstige og

forutsigbare planleggings- og gjennomføringsrammer.


