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“I still think that being forced to leave 
your home out of fear is one of the 
worst injustices a human being can 

face. 

Everything you love is stolen, and you 
risk your life to live in a place that 
means nothing to you and where, 

because you come from a country now 
known for war and terrorism, you are 

not really wanted. 

So you spend the rest of your years 
longing for what you left behind while 

praying not to be deported.” 

Nadia Murad

The Last Girl: My Story of Captivity, and My Fight Against the 
Islamic State















Uppgiften är att återge vad en part sagt 
på ett sätt som är anpassat efter den part som lyssnar 

utan att förvanska den avsedda meningen med yttrandet  







Minimentaltest MMT

Rekommendation: RUDAS, Rowland Universal Dementia Assassment Scale







Kulturformuleringsintervjun

16 frågor
12 kompletterande moduler
Till för alla patienter och kan användas utanför vården
Tar upp sociala och kulturella skillnader

Favoritfrågor:
• Vad har fört dig hit idag?
• Hur skulle du beskriva problemet för en vän?
• Vad tänker du är orsaken till problemet?
• Vad hade du gjort hemma?
• Hur oroad är din familj av det som hänt?
• Vilken hjälp hoppas du få här?
• Upplever du att jag har förstått ditt problem?
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Tortyrskador: 
Psykiatriska konsekvenser, 
kroppsliga skador, skador på 
tillit. 
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Vad är tortyr?

Artikel 1 i United Nations Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment (UNCAT): 

"I denna konvention avses med begreppet tortyr varje handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt 
lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon antingen för sådana syften som att erhålla 
information eller en bekännelse av honom eller en tredje person, att straffa honom för en gärning som 
han eller en tredje person har begått eller att hota eller tvinga honom eller en tredje person eller också 
av något skäl som har sin grund i någon form av diskriminering, under förutsättning att smärtan eller 
lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en offentlig tjänsteman
eller någon annan person som handlar såsom företrädare för det allmänna. Tortyr innefattar inte smärta 
eller lidande som uppkommer enbart genom eller är förknippade med lagenliga sanktioner."



“Wild animals never kill for sport. 
Man is the only one to whom the 
torture and death of his fellow 
creatures is amusing in itself” 

J. A. Froude





Posttraumatisk stress (PTSD)

Symptomgrupper

1. Återupplevande

2. Ökad anspänning

3. Undvikande

4. Negativa tankar och känslotillstånd



”The default state 

is to trust, 

and what the 

amygdala does

is learn 

vigilance and distrust” 

Behave: The Biology of Humans

at Our Best and Worst, Robert M. Sapolsky


