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Rasisme er et vanskelig tema å gå i møte. Det krever mot og

utholdenhet av den/de som velger å gå denne veien, mot målet om

anti-asisme, ikke bare innen helsevernet, men også i samfunnet i Norge.

«Black Lives Matter» bevegelsen har også utfordret oss psykologer til

å utvide kunnskap om rasisme, samt øke bevissthet over vårt ståsted.

Rasisme gjør noe med oss alle. Basert på kliniske observasjoner, dropper

pasienter med minoritetsbakgrunn oftere ut enn gjennomsnittet som er i en

tidlig behandlingsfase. Dette kan omhandle pasienters/klienters

opplevelser av å bli diskriminert mot i møte med psykologer. Nasjonal forskning

foreslår at rasisme er underrapportert i debatter omkring

integrasjon i Norge.

INTRODUKSJON

METODE SAMT ARBEIDSPROSESS

RESULTATER

Gjennom datainnsamlingen fremkom følgende 5 temaer

o manglende kunnskap om og forståelse av kulturelle historier og

verdier

o mer sårbare relasjoner – overførings- og maktdynamikker

o felles opplevelse av maktesløshet

o et komplisert symptomtrykk

o utfordringer med bruk av tolk

Disse temaene danner et godt utgangspunkt for et videre

utviklingsarbeid for psykologer omkring antirasisme. Behovet for et

slikt arbeid uttrykkes også spontant under intervjuene av de fleste

psykologer.

Psykologer med minoritetsbakgrunn i vårt utvalg viste større

interesse for deltakelse enn psykologene som er i majoritet.

KONKLUSJON

I intervjuene ble opplevelsen pasienter/klienter beskriver bekreftet 

av psykologene.  Det forekommer rasisme i terapirommet.  Rasisme 

ble her forstått som et resultat av et sammensatt fenomen med flere 

variabler, bl.a benektning, manglende kunnskap og lav grad av 

selvrefleksjon.   

Ut fra psykologenes meninger i intervjuene, er det stort behov for

kunnskapsheving om antirasisme som bør inngå i både

o psykologutdanningen gjennom implementering ved 

Universitetene, og

o i etterutdanningen i samarbeid med kursavdelingen ved Norsk 

psykologforening.
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 Kvalitativ datainnsamling; Grounded theory basert på intervju med

13 klinikere (cand.psychol.) som arbeider klientrettet med særlig

ansvar for pasientgrupper med innvandrerbakgrunn.

 Intervjuene ble gjennomført digitalt, og varte mellom 35 – 50

minutter

 Arbeidet har vart over nesten ett år litteraturgjennomgang,

«brainstorming» sesjoner og i samarbeid med/oppfølging av mentor

ved Impact Hub, Bergen i ca. et halvt år.
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Forekommer rasisme i terapirommet? 

- i psykologers møte med pasienter/klienter med minoritetsbakgrunn

Antirasisme er ikke hva –eller hvem –vi er, men forankret i hva vi gjør (Kendi 2019)

Vi ønsker å vite mer om: 

o rasisme forekommer i terapirommet gjennom møter med 

psykologer og pasienter/klienter med minoritetsbakgrunn

o kulturelt ikke-sensitive terapeutiske tilnærminger brukes av

psykologer

vi ønsker å utvikle et «verktøy» som bidrar til økt kunnskap og 

bevissthet
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