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Andelen personer som bor i Sverige men som är födda utomlands är idag ca 14%, lägger man till 
de som har en förälder född utomlands blir siffran ca 20% varför ungefär var femte person har 
utländskt påbrå. Tidigare forskning har visat att utlandsfödda har en ökad risk att drabbas av 
psykos, men har inte belyst vad utlandsfödda personer själva tycker om svensk psykosvård. För 
att vårdpersonal ska kunna vårda och bemöta personer med psykos från olika länder är det viktigt 
att fråga vad de utlandsfödda personerna själva anser om aktuell psykosvård i Sverige.  
  
Syftet med avhandlingen var att studera uppfattningar av psykosvård. Uppfattningar studerades 
ur tre olika perspektiv; utlandsfödda och svenskfödda personer med psykos, utlandsfödda och 
svenskfödda familjer till personer med psykos samt vårdpersonal,  med hjälp utav intervjuer 
enskilt eller i grupp.  
 
För att sammanföra de tre perspektiven och få en helhetsbild av vad som är viktigt för personal 
inom vården att tänka på i vården av utlandsfödda genomfördes en studie på nationell nivå i 
Sverige i vilken personal, utlandsfödda personer med psykos och deras familjer fick svara på ett 
frågeformulär i två omgångar.  
 
Resultaten av studierna visade att uppfattningarna om vården bland personal inom somatisk 
såväl som psykiatrisk vård och utlandsfödda såväl som svenskfödda personer med psykos och 
deras familjer var mer lika än olika. Allmän psykiatrisk vård ansågs som viktigt för både 
utlandsfödda och svenskfödda personer och visar att vården som ges ska vara lika till alla oavsett 
om man är född i Sverige eller inte. Allmän psykiatrisk vård handlade om att vilja bli bemött på 
lika villkor, att ha en god relation till vårdpersonalen, att kunna prata med varandra samt att själv 
få välja hur och i vilken utsträckning som man själv eller familjen vill eller skall vara delaktig i 
vården.  Att låta en person välja om vård ska ges av kvinnlig eller manlig personal likväl som att 
fråga om personens etniska och religiösa bakgrund ansågs som mindre viktigt.  
 
För att personal ska kunna ge allmän psykiatrisk vård till såväl svenska som utlandsfödda 
personer med psykos måste de utveckla strategier för att identifiera och hantera olika individers 
uppfattningar, oavsett om de är lika eller olika.  Några frågor som till en början kan vara bra att 
ställa rör personens förväntningar på kommunikation och tolk, delaktighet, behandlingar, 
personal, tidigare erfarenheter av psykiatrisk vård, hur deras sociala situation påverkar hur de 
mår, delaktighet i det svenska samhället samt vad som uppfattas som meningsfulla aktiviteter.  
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