
Kulturformuleringen i DSM- V 

Hvordan bruke KFI i diagnostisk 

arbeid

Valjbona Preljevic
avtalespesialist, PhD,HSØ

09.03.20. Trondheim



Agenda

• Kultur

• Minoriteter

• Kulturformulering i DSM-V

• Kultur formuleringsintervju (KFI)



Kultur

• Kulturen er dynamisk prosess

• Ideer, verdier, regler, normer, koder og symboler 
(lært seg under oppveksten og felles med gruppen man hører til)

• Kultur kopieres og bringes videre til andre kulturer 
som følge av interaksjon med andre 

• Begrepet kultur forveksles ofte med fattigdom, 
sosial klasse og levekår 



Relasjonen mellom kultur og 
mental helse

Kultur innvirker på:

• Forekomst

• Årsaksforklaring

• Uttrykksformer for stress

• Diagnostikk

• Mestringsmekanismer

• Behandling





Utvalg av deltakere:

• 21 deltakere som er samer og snakker 
samisk «snøballmetoden»

• Fra ulike deler av Finnmark

• 6 menn og 15 kvinner

• Alder mellom 29 og 70 år

• Gjennomsnittsalder var 49,8 år

• 15 deltakere var helse og sosialarbeidere 



Hovedfunn i avhandlingen

• Samer snakker ikke om helse og sykdom

(Taus og indirekte forståelse av dearvvašvuohta /helse)

• Det er unødvendig å snakke om helse

• Sykdommer skal en ikke snakke om 

• Alvorlige tilstander som kreft og underlivstilstander 
snakker en slett ikke om

• Helse og sykdomsbegrep får en annen betydning enn i 
norsk kultur



Transkulturell kompetanse

”Evnen til å forstå og samhandle effektivt 

med pasienter med forskjellig kulturell 

bakgrunn” dr Edvard Hauff 
(http://www.helsedirektoratet.no/psykisk-helse) 

http://www.helsedirektoratet.no/psykisk-helse


Hvorfor transkulturell 
kompetanse?

Leger skal kunne 

reflektere over 
betydningen av egen og 

andres kulturell og 

annen bakgrunn, samt 

over leveforskjellene og 

deres betydning i 
arbeidet med pasienter.



“Cross cultural”
assessment

A clinical or research encounter is 

crosscultural when there are significant

cultural or language differences

between the examiner, examinee, 

informants, tests, and/or social context. 

(Judd et al., 2009)



Helsepersonell med utenlandsk 
bakgrunn i Norge

• 11% av sykepleiere har utenlandsk 
bakgrunn (SSB,2015)

• 23% av legene (SSB,2015)

• Hver femte fastlege (Vold 2011)

• 2015, 52% av alle godkjente psykiatere var 
individer men annen landbakgrunn



Minoriteter

Etniske grupper i Norge er: 

- urfolk 

- nasjonale minoriteter 

- innvandrere (migranter) 



Urfolk

• Samene er definert som arktisk 
urfolk i Norge. Samene er blant 
de største urfolkene i Europa, 
men blant de minste urfolkene 
i verden, 75.000 
(www.nordicway.com). 

• Det finnes samer i Sverige, 
Finland og Russland. 

• Man vet ikke  med sikkerhet 
hvor mange samer bor i Norge 
men tallet er beregnet   til 
40.000 (Solbakk 2004).

http://www.nordicway.com)./


Selvmordsrater blant urfolk i 

Norge

• Norsk retrospektiv studie  
(1970-1998 ) viste 
forhøyet suicidrisiko blant 
samer, økt suicidrate hos 
unge samer (15-24 år ) 
sammenlignet med den 
norske befolkningen 
generelt  (Silviken A et al, 
Eur J Epidemiol 
2006;21:707-13)

«Sametingsrådet vil prioritere arbeidet med 

å forebygge selvmord i den samiske 

befolkningen», sier rådsmedlem Ellinor 

Marita Jåma. 



Nasjonale minoriteter

• Nasjonale minoriteter defineres som: 
”Grupper med langvarig tilknytning til 
landet”.

• I Norge er dette; kvener, jøder, skogfinner, 
rom (sigøynere) og romani (tatere) (jfr. St.meld. 

nr. 15 2000-2001)



Lite forskning på psykisk helse 
nasjonale minoriteter…???



Migranter (innvandrere )

• Innvandrerne i Norge kommer 
fra hele 221 land og selvstyrte 
regioner. De fleste, kommer 
fra EU/EØS-land: 45 prosent. 

-30 prosent kommer fra 
Asia med Tyrkia

-12 prosent fra Afrika

-3 prosent fra Sør- og 
Mellom-Amerika

• Oslo - største andel 
innvandrere ca 33 % 
(www.ssb.no/innvandring)

http://www.ssb.no/innvandring


Psykisk helse hos migranter

• Høyere forekomst av selvrapporterte psykiske plager (Abebe
D, Lien L, Hjelde KH 2012)

• Høyere forekomst av psykotiske lidelser, annerledes 
symptomutfordring (Abebe D, Lien L, Hjelde KH 2012)

• Sykere ved innleggelsestidspunktet (Berg & Johansen, 2004).

• Flere innleggelser på akutt psykiatri (Berg & Johansen, 2004).

• Tvang brukes oftere (Knutzen et al, 2007)

• Betydelig underforbruk av helsetjenester

• Helserelatert kompetanse 



Hva slags erfaringer har dere ? 

• Har dere opplevd utfordringer med 
psykiatrisk diagnostik i flerekulturelle 
miljøer? 

- beskriv

• Finns det behandlingssvanskeligheter?

- beskriv



Ali, 24 år

• Ali er henvist til angst behandling på en lokal DPS. Han er 
diagnostisert med sosial angst lidelse, men har ingen andre 
problemer. Han er motivert og snakker lett om sine plager. Han 
fungerer godt sosialt og kognitivt og har god støtte fra kollegaer og 
venner.

• Alis behandler har fått opplæring i kognitiv behandling av sosial 
angst. Hun opplever å ha god tid på jobben og får få nye saker. Hun 
benytter minimum en time til forberedelse før hver time, og har 
veiledning fra en KAT veileder når hun måtte trenge det.

• Behandlingen går fint og behandler gjennomfører alle timene slik de 
er satt opp. Etter 12 uker har Ali reduksjon av symptomer og ikke 
fyller kriteriene for angst lidelse .



Hva er virkeligheten i praksisfeltet?

• Språk som barriere, bruk av tolk

• Kulturelle forskjeller

• Ustabile livs forhold, vanskeligheter å planlegge 
behandlingen

• Manglende tillit

• Større stigma knyttet til psykiske lidelser

• Varierende helserelatert kunnskap

• Fordommer



Mange minoriteter i Norge er blitt sjokkert over at 

nordmenn ikke hilser på dem, noe som ville vært 

en selvfølge der de kommer fra.

Eksempel: Noen innvandrere hadde flyttet inn i en 

blokk i utkanten av Oslo. De la merke til at 

nordmennene som bodde i blokken ikke hilste på 

dem. «Først trodde vi at de var rasister, siden de 

ikke ville hilse på oss som har mørk hud. Så var vi 

sikre på at de ikke likte oss, siden de ikke snakket 

til oss. Det gikk ett og et halvt år før vi oppdaget at 

de heller ikke hilste på andre nordmenn.» 



Har noen brukt KFI tidligere? 



Kulturformuleringen i DSM- V

• Definering av psykisk sykdom

• Del I inledning

• Del II om diagnose kriterier

• Del III om utredningsmetoder

- kulturformuleringsintervju

Appendix - ordliste over kulterella 
lidelsesbegrepp (Glossary of Cultural 
Concepts of Distress) sider 749-759

Bäärnhielm, S. (2013). Läkartidningen;110:CEZA



Kulturformuleringen i DSM-5,
sikter på

a)  på ett individuellt nivå å utforske 
patientens sydomsperspektiv og betydningen 
av kultur og kontekst i psykiatrisk diagnostik



Kulturformuleringen i DSM-5,
sikter på

b) å skaffe informasjon om hvordan pasienten 
forstår sine plager (problem), årsak, behandling, 

prognose

c)     en vei for å bygge en terapeutisk allianse



Kulturformuleringens innhold

1. Identitet (race, etnicitet og kultur referanse , 
språk preferanse)

2. Kulturell konseptualisering av plagene:

- sykdomsforståelse og opplevelse,

- måten hvordan plagene/symptomene       
komuniseres,

- mestringstrategier,

- hjelpsøking (profesjonel, tradisjonel, alternativ  
eller complimentar)



Kulturformuleringens  innhold, 
forts

3. Psykososiale stressfaktorer, sårbarhet og    

motstandskraft

4. Relasjonen mellom pasient og behandler

5. Overgripende vurdering av kulturens 

betydning ved diagnostik og vurdering



http://www.nakmi.no/publikasjoner/hefter

-brosjyrer/

Oversatt fra 
amerikanske originale 
versjonen

Samarbeid mellom 
NAKMI og ROP, 
finansiert av H-Dir



Når og hvordan skal vi bruke KFI?

• Ved utredning  av alle pasienter -uavhenging 
av kulturell bakgrun hos behandleren eller 
pasienten

• KFI kan administreres i sin helhet, eller deler 
kan administreres ved behov avhengig hva 
det er behov i utredningen

• Gjerne før den kliniske/symptom intervjuen 
eller senere ved behov



KFI er spesielt nyttig 

• Ved transkulturell diagnostik 

• Ved diagnostiske vanskeligheter

• Uklarhet om alvorlighetsgrad

• Forskjellige oppfattninger om behandling

• Ved begrenset behandlingsresultatt  



KFI-innhold

• 16 spørsmål som stilles til  patienter

• 16 spørsmål som kan stilles til nærstående 
personer 

• 12 utfyllende intervjuer 

- for fordypning

- rettet til særskilte grupper 



KFI
1.Hva gjør at du kommer hit i dag?/ Hvordan vil du beskrive problemet ditt?

2. Hvordan ville du ha beskrevet problemet ditt for familie/venner/andre i miljøet?  

3. Hva plager deg mest når det gjelder problemet ditt? 

4.Hvorfor tror du dette skjer med deg?/Hva tror du er årsakene til [PROBLEMET]? 

5.Hva tror andre i familien din, vennene dine eller andre i miljøet ditt er årsaken til [PROBLEMET]? 

6. Finnes det noen former for støtte som gjør [PROBLEMET] mindre tyngende, som støtte fra familie, venner eller andre? 

7. Finnes det belastninger som forverrer [PROBLEMET], som økonomiske problemer eller problemer med familien? 

8. Hvilke sider ved din bakgrunn eller identitet er viktigst for deg?

9. Er det forhold ved din bakgrunn eller identitet som har noen betydning for [PROBLEMET] ditt?

10. Er det sider ved din bakgrunn eller identitet som skaper andre bekymringer eller problemer for deg? 

11. Hva har du gjort selv for å prøve å håndtere [PROBLEMETET] ditt?

12. Hva slags behandling, hjelp, råd eller healing har du oppsøkt for [PROBLEMET] tidligere?/ Hvilke former for hjelp eller 
behandling var mest nyttige? Hvilke var ikke nyttige? 

13. Har noe hindret deg i å få den hjelpen du trenger?

14. Hva slags hjelp tror du vil være mest nyttig akkurat nå når det gjelder [PROBLEMET]? 

15. Er det andre former for hjelp som familien din, venner eller andre mener vil være nyttig for deg i nåværende situasjon? 

16. Har du vært bekymret for dette og er det noe vi kan gjøre for å gi deg den behandlingen du trenger? 



CFI

INSTRUKSJONER TIL INTERVJUER

Følgende spørsmål har til hensikt å 
tydeliggjøre viktige sider av det 
kliniske problemet slik de framstår 
for personen og andre medlemmer 
av personens sosiale nettverk (det vil 
si familie, venner eller andre 
personer som er involvert i det 
aktuelle problemet). Dette inkluderer 
problemets betydning, muligheter til 
å få hjelp og forventninger til 
hjelpen som  tilbys.

Instruksjoner for personen som skal intervjues



Hvordan pasienten ser på/forstår sitt 
«problem»

1.Hva gjør at du kommer hit i dag?/ 
Hvordan vil du beskrive problemet ditt?

2. Hvordan ville du ha beskrevet 
problemet ditt for familie/venner/andre 
i miljøet?  

3. Hva plager deg mest når det gjelder 
problemet ditt? 



Årsåk, kontekst, sammenheng,belastningsfaktorer, 
mulige stressører, identitetens betydning

4.Hvorfor tror du dette skjer med deg?/Hva tror du er årsakene til 
[PROBLEMET]? 

5.Hva tror andre i familien din, vennene dine eller andre i miljøet ditt er 
årsaken til [PROBLEMET]? 

6. Finnes det noen former for støtte som gjør [PROBLEMET] mindre 
tyngende, som støtte fra familie, venner eller andre? 

7. Finnes det belastninger som forverrer [PROBLEMET], som økonomiske 
problemer eller problemer med familien? 

8. Hvilke sider ved din bakgrunn eller identitet er viktigst for deg?

9. Er det forhold ved din bakgrunn eller identitet som har noen 
betydning for [PROBLEMET] ditt?

10. Er det sider ved din bakgrunn eller identitet som skaper andre 
bekymringer eller problemer for deg? 



Tidigerehjelpsøking, erfaringer,
sykdomshåndtering, er det hindringer for å 
søke hjelp?

11. Hva har du gjort selv for å prøve å håndtere 
[PROBLEMETET] ditt?

12. Hva slags behandling, hjelp, råd eller 
healing har du oppsøkt for [PROBLEMET] 
tidligere?/ Hvilke former for hjelp eller 
behandling var mest nyttige? Hvilke var ikke 
nyttige? 

13. Har noe hindret deg i å få den hjelpen du 
trenger?



Aktuellt , hvordan søke hjelp?
- Hva slags hjelp ønskes og om relasjonen til     
terapeuten?

14. Hva slags hjelp tror du vil være mest nyttig 
akkurat nå når det gjelder [PROBLEMET]? 

15. Er det andre former for hjelp som familien 
din, venner eller andre mener vil være nyttig 
for deg i nåværende situasjon? 

16. Har du vært bekymret for dette og er det 
noe vi kan gjøre for å gi deg den behandlingen 
du trenger? 



Supplerende moduler

 Forklaringsmodell (14 spm.)

 Funksjonsnivå (8 spm.)

 Sosialt nettverk (15 spm.)

 Psykososiale stressorer (6 spm.)

 Åndelighet, religion og eksistensielle/verdibaserte  
tradisjoner (16 spm.)

 Kulturell identitet (nasjonal/etnisk opprinnelse, språk, 
migrasjon, kjønnsidentitet, seksuell legning) (34 spm.)

 Mestring og hjelpsøking  (13 spm.)

 Pasient-behandler relasjon (7 spm.)

Sum: 109 spm.



Supplerende moduler

-Barn i skole alder og ungdommer (20 spm.) + 
tillegg til foreldre intervju

-Eldre voksne (17 spm.)

-Immigranter og flyktninger (18 spm.)

-Omsorgspersoner (14 spm.)



Diagnostikk

• Være forsiktig med ikke å overdiagnostisere 
psykisk sykdom isteden for psykososial stress 

• Utforske betydning av ”Cultural idioms of 
distress”, lokalte utrykk for lidelse 

• Utforske viktigheten av ”Explanatory models”, 
forklaringsmodeller  

• Psykisk sykdom ofte mye stigmatisert
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Forskning i feltet

• 23 nypasienter, etter ordinart diagnostik i 
Sverige

• 56%, en revidering av diagnoser

(angst lidelser spesielt PTSD )
Bäärnhielm, S., Åberg Wistedt, A., & Scarpinati Rosso     

(2015), Transcultural psychiatry. 



Konklusjon

• Å øke den kliniske forståelsen av plagene

• Å bedre informasjonsgrunnlaget for kliniske 
vurderinger

• Å bedre informasjonsgrunnlaget for planlegging av 
behandlingsplan

• Å identifisere mulige resurser hos personen og 
omgivelser

• Å bygge en terapeutisk relasjon



Konklusjon

• Kan benyttes ovenfor alle personer

• Kan benyttes i klinisk forskning 

• Pasient -perspektivet  får stor plass 

• En familie- orientering 

• Dekker migrasjons relaterte temaer

• Utforsker religiøse/åndelige/spirituelle verdier



Litteratur



Litteratur



Tusen takk!


