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Støttelegene kalles også kollegarådgivere 
eller støttekolleger. Der finnes en gruppe 
av støttekolleger i hvert fylke ledet av en 
avdelingsrådgiver. Oversikten er tilgjen-
gelig på www.legeforeningen.no/?id=17015. 
Les mer om Legeforeningens helse- og 
omsorgsarbeid på www.legeforeningen.no/
?id=58063.

min hele julen. Det var en enormt ensom 
tid for meg. I mange år gruet jeg meg til jul 
og planla i lang tid i forveien hvordan jeg 
skulle komme meg gjennom den, sa han.

Splittet mellom fortid og nåtid
– Det er mange grunner til at man reiser fra 
et land. Noen ønsker en bedre fremtid, noen 
flykter fra noe, andre forlater sitt hjemland 
fordi det ikke er mulig å leve der med de 
verdiene man har. En innvandrer kan opp-
leve en indre splittelse mellom sitt hjem-

land og Norge. Denne splittelsen er ofte 
ubevisst, men likevel virksom. Jeg opplever 
at mange innvandrere idealiserer hjemlan-
det sitt. De dagdrømmer om gode stunder 
i hjemlandet og fortrenger alt det negative. 
Noen gjør det motsatte og idealiserer det 
nye og fortrenger det som har vært. Noen 
bytter navn og fornekter stedet de kommer 
fra. Tiden kan også bli splittet. En kan enten 
være i fortiden sin eller drømme om den 
fremtiden som skal komme. På denne 
måten risikerer man å miste nåtiden. Inte-
grering handler ikke bare om å finne seg 
jobb, venner og en ny familie. Det handler 
også om en indre prosess der de tilsyne-
latende uforenlige polene hjemland/Norge 
eller fortid/fremtid blir integrert, sa Shay-
gani.

– Selvfølelsen kommer under press når 
en vandrer inn i et nytt land med ny kultur 
og nytt språk. Det er alltid fristende å snu 
fra det ukjente tilbake til røttene, det trygge. 
Det er krevende å bli integrert, og jeg tror 
dessverre ikke alle vil klare det. Mitt råd til 
ungdommer som har opplevd det samme 
som meg, er å akseptere sin annerledeshet. 
Jeg har akseptert at jeg alltid vil være anner-
ledes, jeg vil aldri bli Ola Nordmann inne 
i meg. For en innvandrer er det viktig 
å akseptere sin annerledeshet og å lære 
å leve med det, sa Shaygani.

Holdningsendring må til
Som nyutdannet lege opplevde Shaygani 
at en fra samme kull i løpet av to minutter 
fikk en jobb han selv uten begrunnelse 
hadde fått avslag på 15 minutter før. – Det 
opplevde jeg som sårende og krenkende, og 
det var en opplevelse jeg måtte jobbe med, 
sa han. – Jeg opplevde også som fersk lege 
at en sykepleier tok det for gitt at jeg skulle 
vaske rommet da jeg kom inn for å se til en 
pasient. – Jeg svarte da at jeg godt kunne 
vaske gulvet, men at jeg lurte på hvem som 
da skulle undersøke pasienten, sa Shaygani 
med et smil. – Å endre holdninger er et 
vanskelig arbeid, men jeg mener at det er 
feil å vike unna og ikke møte problemene, 
sa han.
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Ønsker flere støttekolleger 
med fremmedkulturell bakgrunn611

– Det vil bli en ressurs å få med Shaygani som støttekollega. Det sier Øystein Melbø Christiansen, 
spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin, en av initiativtakerne til seminaret. 

– Iranske leger kan sikkert oppleve det let-
tere å nærme seg Shaygani, og i tillegg kan 
han lære sine norske kolleger å være mere 
var for de problemene som han beskriver. 
Vi bør arbeide for å få flere støttekolleger 
med fremmedkulturell bakgrunn, sier han.

– Det er viktig for oss å forstå at selv en 
så ressurssterk, klok, tilpasningsdyktig og 
vennlig mann som Sharan Shaygani har 
opplevd betydelige tilpasningsproblemer 
i Norge, sier Melbø Christiansen. – Videre 
er det tankevekkende at selv om han klarte 
å etablere seg faglig, så forteller han om 
vedvarende og kanskje økende trakassering. 
Sorgaspektet ved å måtte oppgi sin kultur 
og sitt land ble sterkere for meg under hans 
innlegg. En chilensk flyktning sa i et 
intervju for mange år siden at han følte seg 
hjemløs da han forventningsfull vendte til-
bake til et demokratisk Chile. Han sa at han 
måtte innse at barndommens rike ikke var 
et kvartal eller en by, men en epoke som var 
over da han vendte tilbake. Sorgopplevelse 
er en tilleggsdimensjon vi må ta hensyn til, 

sa Melbø Christiansen. – Jeg har nok vært 
mer opptatt av å undersøke om flyktninger 
og asylsøkere har problemer distinkt knyttet 
opp til psykiske problemer utløst av at de 
vært utsatt for tortur eller har blitt tvunget 
til handlinger som man senere har vanskelig 
for å vedstå seg, sier han.

– Melbø Christiansen sier at det var et 
oppmuntrende sammentreff å oppleve at 
årsmøtet i Norsk psykiatrisk forening dagen 
før seminaret etablerte et eget utvalg for 
fremmedkulturell psykiatri. – Dette utvalget 
skal arbeide for at både pasienter og psykia-
tere som har en bakgrunn forskjellig fra den 
rotnorske kulturen, inklusive våre egne 
samer, skal få bedre vilkår, sier han.

– Det er et tankekors at psykiatri nå synes 
å være den spesialiteten som tiltrekker seg 
flest fremmedkulturelle leger, sier han. Det 
er positivt å få psykiatere som behersker 
fremmedkulturelle ytringer, både med 
hensyn til språk, kroppsspråk og symptom-
utforming. Samtidig er det en kjensgjerning 
at den store majoriteten av pasientpopula-

sjonen i Norge utenfor Oslo har en norsk 
kulturbakgrunn. Etter min oppfatning er all-
mennmedisin og psykiatri de to spesialite-
tene som setter strengest krav til å beherske 
verbal og ikke-verbal kommunikasjon opti-
malt, særlig når det gjelder abstrakte og 
emosjonelle aspekter som det kan være 
vanskelig å lese seg til forståelse av. I begge 
spesialitetene har jeg opplevd at sårbare 
pasienter «låser seg» tidlig i konsulta-
sjonen, dersom jeg har misforstått et subtilt 
uttrykk med flere mulige betydninger sier 
Melbø Christiansen.
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Sharam Shaygani ønsker å bli støttekollega. 
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