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Sammanfattning    
Sverige är ett mångkulturellt samhälle med en ständig invandring. I arbetet som sjuksköterska 
kommer hon/han att möta människor från andra kulturer och med annat modersmål. 
Vårdmötet i en sådan situation är en utmaning för sjuksköterskan som de kan uppleva 
antingen positiv eller negativ. Syftet med detta arbete är att ta reda på hur sjuksköterskor 
upplever vårdandet av patienter från främmande länder. Tio vetenskapliga artiklar analyserade 
med hjälp av kvalitativ modell. Analysen resulterade i fyra olika huvudteman med subteman: 
att inte kunna förstå varandra på grund av kommunikationsproblem, kulturhinder i vårdmötet, 
brister och okunskap i kulturkompetens och olika attityder hos sjuksköterskorna. Språk och 
kommunikation i betydelsen att förstå varandra i mötet med patienterna var det största 
hindret. Hade sjuksköterskorna inte språkkunskaper som påverkade deras förmåga att förstå 
patienterna kunde det leda till både missförstånd och missuppfattningar. Sjuksköterskorna 
använde sig av olika strategier för att kunna lösa problemen. I vårdmötet kunde det även 
uppstå olika kulturhinder och sjuksköterskorna upplevde att orsaken till detta var bl.a. 
patienternas religion, genus, matregler och smärtupplevelser. Det framkom också att 
sjuksköterskorna upplevde att de själva hade kunskapsbrister om olika kulturer som ledde till 
att de kände sig osäkra i mötet med patienterna. Det visade sig också att det fanns olika 
attityder hos sjuksköterskorna när det gällde inställningen till att skaffa sig kulturkompetens. 
De hade också önskemål om mer utbildning för att kunna möta och vårda patienter från ett 
främmande land för att kunna ge en holistisk vård.  

 
Nyckelord: sjuksköterskor upplevelser, vårdmöte, kulturkompetens, språk och 
kommunikations problem, kulturhinder. 
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INLEDNING 

Det finns många olika kulturer, religioner och språk i vårt land. Det kan vara spännande, 
intressant och lärorikt att möta människor som inte är födda i Sverige och har en annan 
främmande kultur. Bakom varje människa finns en annan kultur och med ett annat språk som 
har stor betydelse för personens trygghet. Att flytta till ett annat land innebär att personens 
livsvärld förändras. Sjuksköterskan behöver ha förståelse för detta och att deras bakgrund 
(kultur, religion och språk) har betydelse för mötet med den svenska hälso- och sjukvården.    
 
I vårdmötet mellan patienter och sjuksköterskor kan det uppstå olika föreställningar om vad 
hälsa, sjukdom eller lidande innebär. Då är det viktigt att det finns en fungerande 
kommunikation så att alla missförstånd, så långt som det är möjligt, kan undanröjas och där 
återställande av hälsa kan skapas och därmed minska patienternas lidande. Eftersom det inte 
är möjligt att i varje vårdsituation vara helt tillmötesgående i det som patienter från ett 
främmande land önskar är det än viktigare att sjuksköterskorna försöker sätta sig in i 
patienternas tankar och funderingar. 
  
Det är inte självklart att alla människor med samma kultur eller religion har samma 
uppfattning om vad hälsa eller sjukdom innebär. Därför är det av betydelse att sjuksköterskan 
har viss kulturkompetens eftersom hon/han har en central roll i vårdandet av patienterna.   
Kulturell kunskap och språk är två viktiga redskap för sjuksköterskorna i vårdmötet med 
patienter från länder utanför Norden. Om sjuksköterskorna har lite kulturell kunskap om 
patienternas bakgrund kan detta ge patienterna en känsla av trygghet och omtänksamhet.   
 
BAKGRUND 

Kultur 
 
Kultur är något som varje individ bär med sig och det är människans erfarenheter, 
värderingar, idéer och regler som finns i ett samhälle. Kultur är inte statisk den förändras hela 
tiden och det är något som människan lär sig och som delar med andra personer. Människan 
bedömer andra främmande kulturer utifrån sina egna ”kulturglasögon”. Detta sätt att se blir ett 
mått på vad som är rätt eller fel när individen bedömer andra kulturer, så kallad etnocentrism 
(Ekblad, Janson & Svensson, 1996). 
 
När sjuksköterskorna möter och vårdar patienter från ett främmande land är det viktigt att 
hon/han känner sig själv och förstår sin egen kultur för att kunna möta dessa människor. Det 
ursprung som finns i ”ryggsäcken” förklarar varför människan tänker och handlar som 
hon/han gör. Att tänka att den egna kulturen är mer normal än den andres kultur innebär att 
sjuksköterskorna hindrar sig själv i vårdmötet. Sjuksköterskorna bör vara intresserade och ha 
en öppen attityd i vårdmötet med patienterna för att omhändertagandet skall bli så optimalt 
som möjligt (Olsson, 2007).  
 

Språk och kommunikation 
Ordet kommunicera är att: (latin) ”stå i förbindelse med, meddela sig med, och är numera 
inom olika vetenskaper beteckning på strävan att med språkliga och/eller andra symboler 
överföra information, idéer och attityder från en individ eller en grupp till en annan” (Bra 
Böcker lexikon, 1986). 
Verbal kommunikation 
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Enligt många författare är språket ett redskap för att patienterna skall kunna göra sig 
förstådda. Genom språket kan sjuksköterskan/läkaren ställa en diagnos eller ta reda på 
patienternas ohälsa och ge lämplig behandling (Ekblad et.al.,1996). Hanssen (2007) skriver att 
kulturen präglar strukturen på språket och formen för kommunikation, vilket innebär att en 
del av betydelsen vid översättning förloras. Samtidigt överförs symboler och värden från 
modersmålet till det nya språket som kan leda till missförstånd. Författaren menar att det finns 
tre olika orsaker till problem vid kommunikation mellan sjuksköterskorna, patienter och dess 
anhöriga, vilka är: 
 

• Parterna talar inte gemensamt språk. 
• Parterna talar samma språk, men använder inte samma symboler. 
• Patienterna/anhöriga behärskar delvis sjuksköterskornas språk men kan inte nyansera i 

det.  
 
Hanssen (2007) menar att ju fler skillnader det finns mellan två kommunicerande parter 
avseende kultur, ideologi, bakgrundskunskaper och personliga sätt att formulera sig, desto 
svårare blir det att kommunicera. När patienterna inte kan svenska eller känner till svensk 
sjukvård, kan mötet bli traumatiskt och skapa förvirring. Dialogen mellan sjuksköterskorna 
och patienterna kan uppfattas olika eftersom de kommer ifrån olika kulturer och har med sig 
olika erfarenheter. Det har betydelse för patienternas identitet och självkänsla när de inte kan 
kommunicera vare sig verbalt eller skriftligt. Att som patient inte kunna förmedla sina tankar 
och känslor kan leda till social isolering. När patienterna inte kan kommunicera verbalt med 
andra hotas självbilden, vilket kan påverka dem till att uppleva en inre otrygghet. Detta kan i 
sin tur leda till minskad förmåga att hantera stress och förändringar i den egna patientmiljön, 
vilket kan medföra att patienternas fysiska och psykiska hälsa påverkas i en negativ riktning 
(Hanssen, 2007). 
 
Icke verbal kommunikation 
Jahren-Kristoffersen, Nortvedt, Skaug (2006) skriver att i ansiktet hos patienterna kan det 
utläsas många olika känslor som ångest, ilska, glädje eller avsky och att ansiktet är en 
kommunikationskanal. Det är inte självklart att automatiskt tolka det ansiktsutryck som 
patienterna visar. Vissa gester kan ha helt olika betydelser ifrån olika kulturer medan andra 
gester är väl utbredda och globala.  
Dahl (1986) skriver att människans sätt att använda rösten är kulturellt betingat, och via 
tonfallet är det möjligt att känna igen känslor. Även den som inte förstår förmedlarens språk 
kan via tonfallet uppfatta många olika signaler om förmedlarens känslomässiga tillstånd. 
Författaren menar att även volymen ger viktig information, hög röstvolym är ett tecken på 
ärlighet och styrka. 
Icke verbal kommunikation omfattar enligt Barbosa da Silva & Ljungqvist (2003) även 
kroppshållning, kroppsställning, beröring, gråt, skratt och mimik. Sjuksköterskorna måste ha 
god kunskap om olika kulturers kommunikationskoder för att förstå den icke-verbala 
kommunikationen. Författarna anser att sjuksköterskorna som vårdar patienter från 
främmande länder bör ha det i åtanke vid vårdmötet.  
Vid observation av patienterna eller vid försök att kommunicera är det viktigt att även titta på 
kroppsspråket som är ett viktigt komplement till det som sägs i ord. De symtom som 
patienterna visar kan stå för något helt annat än för det som sjuksköterskorna tror (Ekblad 
et.al.,1996). 
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Kulturella aspekter som kan påverka vårdmötet 

Anhöriga och närstående 
Närstående har stor betydelse för icke västerländska patienter. När patienterna är sjuka ökar 
behovet av gemenskap och det finns också en pliktkänsla hos deras anhöriga att ta hand om de 
sina (Jahren-Kristoffersen et.al., 2006). Enligt Horwart-Lindberg (1983) finns även inom icke 
västerländska kulturer en vetskap om att övriga familjemedlemmar känner att det är en plikt 
att samla så många anhöriga som möjligt vid någon anhörigs sjukdom. Antalet besökare är ett 
mått på familjemedlemmarnas solidaritet. 
Genus 
Jahren-Kristoffersen et.al.(2006) menar att människan är mer eller mindre blyg inför andra 
främmande människor, särskilt när de skall klä av sig inför andra. Människans personlighet 
styr förhållandet till det motsatta könet, synen på anständighet, det styrs även av kulturella 
och religiösa normer. I många kulturer styrs umgänget mellan män och kvinnor av stränga 
regler.  
Religion 
När en person blir sjuk kan vederbörande ha behov av andlig tillfredsställelse i olika former. 
Om det andliga behovet hindras eller inte tillgodoses kan det leda till kränkning av 
hans/hennes personliga integritet, värdighet och grundläggande rättigheter (Barbosa da Silva 
& Ljungqvist, 2003).  
Mat 
Världens stora religioner har matregler för vad som är både tillåtet och inte tillåtet att äta. I 
t.ex. islam och i judendomen finns regler för hur djuren skall slaktas s.k. halal och koscher. 
Det finns även patienter som av religiösa skäl är vegetarianer. I vissa religioner förespråkas 
det att under vissa perioder inte äta mat överhuvudtaget utan istället ha en fasteperiod (Olsson, 
2007).  
Smärta 
I många kulturer har människan redan som barn lärt sig att visa smärta och genom att skrika 
visar människan omgivningen hur individen mår. När de patienterna från främmande länder 
möter den svenska sjukvården kan en kulturkrock uppstå. Patienterna kan uppleva 
sjuksköterskorna som hårda medan sjuksköterskorna i sin tur kan uppleva att patienterna 
överdriver och beter sig ”fel” (Olsson, 2007). Smärta behöver inte bara vara av fysisk 
karaktär. Den kan också uppstå i situationer då patienterna känner isolering eller att de inte 
kan kommunicera med sjuksköterskorna eller den övriga vårdpersonalen (DeMarines, 1998). 

 

Begreppet transkulturell vård 

Det finns ett antal omvårdnadsteoretiker som skriver om transkulturell vård. En av de mest 
kända är Madeleine M. Leininger, omvårdnadsteoretiker och grundare av uttrycket 
transkulturell vård. Omvårdnadsteoretikern har definierat transkulturell vård som jämförande 
omsorgsutövande. Med det menar Leininger att sjuksköterskorna har kunskap om 
kulturspecifika uppfattningar om omsorg. Det gör att de kan se både skillnader och likheter i 
såväl omsorg som omsorgsutövning inom de olika kulturerna (Magnússon, 2002). 
 
Syftet med transkulturell vård är att med hjälp av och genom forskning ge kulturellt anpassad, 
säker och meningsfull vård till alla patienter. För att kunna göra det krävs det att 
sjuksköterskorna har kulturkompetens (Leininger, 1997). Författaren skriver också att 
sjuksköterskorna kan bygga upp sin kulturkompetens med hjälp av en vårdmodell, den så 
kallade The Sunrisemodel, (soluppgångsmodellen) som hon har grundat. Modellen har fått sitt 
namn efter en soluppgång, tanken med denna modell är att öppna sjuksköterskornas sinnen 
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och få en insikt om olika kulturella, sociala dimensioner samt etnohistoriska, miljö – och 
språkfaktorer som kan påverka vården och därmed indirekt hälsa och välbefinnande 
(Leininger, 1997).  
 
Modellen skall uppfattas som en kognitiv karta och guide och den skall hjälpa 
sjuksköterskorna att hitta likheter och skillnader både inom och mellan olika kulturer. 
Leiningers mål med soluppgångsmodellen är att uppnå kulturellt överensstämmande vård, där 
det tas hänsyn till patienternas kulturella bakgrund, som i längden stärker patienternas 
upplevelse av välbefinnande och hälsa. Modellen är holistisk och består av flera olika faktorer 
som bl.a. språk, släktskap, sociala, religiösa, politiska och ekonomiska faktorer. Dessa 
faktorer tolkas utifrån individens perspektiv, om alla faktorer inte beaktas kan 
sjuksköterskorna inte ge en fullständig kulturrelaterad vård. Resultatet med att använda sig av 
sig av denna teori och soluppgångsmodell innebär att sjuksköterskorna förbättrar hälsa och 
välbefinnande för patienterna (Leininger, 1997).  
 

Kulturkompetens 
Kulturkompetens enligt Ekblad et al. (1996) innebär en förståelse för en annan kultur. I 
vårdandet innebär det att sjuksköterskorna lär sig delar av patienternas seder, bruk och hur 
patienterna tänker vilket är en nyckel för lyckat vårdande. Författarna skriver vidare att med 
hjälp av kulturkompetens blir sjuksköterskorna inte automatiskt klokare i vårdarbetet med 
patienter från främmande länder. Sjuksköterskorna blir emellertid mer förberedda på att alla 
människor uppfattar och ser världen på olika sätt och att de uppför sig olika inför liknande 
problem/situation 
Enligt Jirwre, Gerrish, & Emami (2006) är det viktigt att sjuksköterskorna är medvetna om sin 
egen kultur och dess betydelse för att undvika omedvetna fördomar och att tolka in en 
händelse som förgiven utifrån sin egen kultur. För att kunna möta och vårda patienter från 
främmande länder bör sjuksköterskorna skaffa sig viss kulturkompetens. 
Wikberg och Eriksson (2003) skriver att kulturkompetenta sjuksköterskor vårdar de 
patienterna från främmande länder och tar hänsyn till deras kulturella bakgrund. Författarna 
skriver att det råder oenighet om vad som skall ingå i kulturkompetens. Många är eniga om att 
erfarenheter, färdigheter och en vilja att vårda en person från andra kulturer skall vara av 
intresse som ingår i arbetet. Kulturkompetens kan benämnas på olika sätt och har liknande 
innebörd t.ex. kulturspecifik kunskap, kulturell medvetenhet eller kulturellt relaterad kunskap.  

 
Vårdvetenskapliga begrepp  
Hälsa och sjukdom 
Wiklund (2003) skriver att hälsa är en del av en människas liv och den är beroende av 
förhållandet till omvärlden. Hälsan påverkas av den kulturella och sociala miljön och även av 
klimat och stress m.m. Det biologiska arvet har också betydelse för människan och kan av 
individen upplevas som sundhet, välbefinnande och friskhet.  
En sjukdom kan inte enbart ses som ett biologiskt tillstånd utan bör betraktas utifrån sitt 
kulturella sammanhang. Det innebär att sjukdom eller diagnos har olika betydelser och 
uppfattas olika beroende på vilken kultur personen har med sig. En diagnos kan i vissa 
kulturer tolkas som ett straff för sina synder. Därför är det viktigt att sjuksköterskorna 
inkluderar hälsa och kultur aspekter på sjukdom i sitt arbete (DeMarinis, 1998).  
Jahren Kristoffersen et.al. (2006) skriver att synen på sjukdom och hur behandling uppfattas 
är viktiga faktorer i sjukvården. Författaren skriver vidare att om sjuksköterskorna och 
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patienterna har olika uppfattningar om vård, behandlingsmetoder och sjukdomars uppkomst 
kan problem uppstå i vårdmötet. 
 
Vårdrelation 
Vårdrelationen bör enligt Wiklund (2003) vara ömsesidig mellan sjuksköterskorna och 
patienterna. Sjuksköterskorna bör finnas till hands och skall vara tillgänglig för patienterna. 
Det förutsätter att patienterna tar emot erbjudandet och bjuder in sjuksköterskorna till sin 
värld. Å andra sidan kräver det att sjuksköterskorna inte skyndar på i relationen utan hon/han 
måste utgå från patienternas villkor. Båda parter är delaktiga i hur vårdrelationen ska se ut och 
det är sjuksköterskorna som har störst makt. Därmed har hon/han också största ansvaret för att 
den på bästa sätt ska gynna patienterna. Sjuksköterskorna bör därför tänka på att relationen 
skall formas så att det inte kan uppfattas som en kränkning mot patienterna (Wiklund, 2003). 
 
Jahren Kristoffersen et.al.(2006) skriver att ett vårdförhållande innebär att sjuksköterskorna 
inte har en personlig relation till patienterna utan att relationen ska ha ett syfte och det är att 
de sjuka patienterna skall få vård. Patienternas symtom/behov styr vilken vård som är aktuell 
och det är inte patienternas personlighet som styr. Det är viktigt att möta patienterna med ett 
öppet sinne och det har betydelse för patienten att det första mötet med sjuksköterskan blir 
positivt. Med den utgångspunkten är det angeläget att sjuksköterskorna är öppna för vad 
patienterna tycker och tänker eftersom det påverkar patienternas syn på om vård och om 
vårdmöte upplevs som positivt. Om den fortsatta vårdrelationen skall förbli positiv hänger det 
ihop med om det första intrycket upplevdes som positivt (Jahren Kristoffersen et.al.,2006). 
 
Enligt Triandis (1994) innebär ett vårdmöte att det sker inom vårdgivarens kultur. Vårdmötet 
är inte ett möte mellan två olika kulturer utan ett möte mellan två människor som har olika 
kulturella bakgrunder. Om sjuksköterskorna ser patienterna, omedvetet eller oavsiktligt, som 
ett kulturellt objekt istället för att vara en egen individ, är det inte ovanligt att patienterna blir 
förknippad med problem.  
 
DeMarinis (1998) skriver att mötet med patienter från främmande länder är ett möte mellan 
människor, där möten sker utifrån varje enskild individ och där patienterna befinner sig. Det 
bästa sättet för sjuksköterskorna att öka sin kunskap inom området är att först öka kunskapen 
om sin egen kultur, självinsikt och att ha på sig ”kulturglasögon”. Detta är det bästa lärandet 
för att förbättra den tvärkulturella integrationen. Sjuksköterskorna ges möjlighet att sätta ord 
på rädslan inför ”de andra, främlingarna och hoten”, kan fientlighet mot patienterna avvärjas.  
 
Vårdlidande 
Vårdlidande är det lidande som uppstår när patienterna upplever att det brister i den vård eller 
behandling som de får. Därför är det viktigt att sjuksköterskorna är uppmärksamma över om 
patienterna upplever ett vårdlidande. Vidare att sjuksköterskorna är medvetna om sin egen roll 
i situationen. Vårdlidande kan bero på felaktig och utebliven vård eller att sjuksköterskorna 
inte lyssnar till patienterna. Om patienterna inte får den behandling eller den vård som de 
skall ha kan patienterna uppleva att de fråntas sitt värde (Wiklund, 2003). 
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Holism 
Holism innebär en helhetssyn på människan och inom vården innebär det att vårdaren ser till 
hela individen (Barbosa da Silva och Ljungqvist, 2003).  Helhetssyn på människan inkluderar 
även synen på livet och inte bara i biologisk bemärkelse. Varje människa har en tanke, tro, 
önskan, dröm och fantasi och där människan själv vill vara med och skapa sitt egna liv 
(Eriksson, 1988). För att kunna ge holistisk vård måste sjuksköterskan kunna förstå vad som 
är specifikt för varje enskild kultur hos människan och dessutom bör hon/han vara insatt i och 
medveten om sin egen kultur (Magnússon, 2002). 
 
Livsvärld 
Enligt Jahren Kristoffersen et.al.(2006) är livsvärlden den värld varje individ själv lever i och 
den är personlig för varje människa. När sjuksköterskorna skall möta patienternas upplevelse 
av sin sjukdom är det viktigt att utgå från patienternas livsvärldsperspektiv. Det som är 
utmärkande för livsvärlden är att individen alltid upplever världen ur sitt eget perspektiv. När 
människan blir sjuk eller skadad förändras livsvärlden och upplevelsen av den. 
 

PROBLEMFORMULERING 

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle med kontinuerlig invandring. Som blivande 
sjuksköterskor kommer vi att möta människor från andra länder som representerar olika 
kulturer än den svenska och som har annat modersmål. Vårdmötet kan vara positivt och 
intressant för sjuksköterskorna, men det kan också uppstå olika problem som 
kulturkonfrontation eller problem i samband med kommunikation. Detta kan i sin tur leda till 
att patienternas relation med sjuksköterskorna blir lidande. Kulturkompetens har betydelse, ur 
patientens perspektiv, för vad som kännetecknar vård av god kvalitet. Sådan kunskap är en 
vägledning för sjuksköterskorna när hon/han möter och vårdar patienter från främmande 
länder. För att öka sjuksköterskans kunskap inom området är det viktigt att granska de 
problem som kan uppstå vid vårdandet av denna grupp patienter samt komma fram till 
strategier och åtgärder som gör att vårdmötet blir så optimalt som möjligt. Sjuksköterskan har 
en central roll i vårdandet av patienterna och därför är det viktigt att undersöka deras 
upplevelser i vårdmötet med patienterna.  
 
SYFTE 

Syftet med arbetet är att beskriva sjuksköterskornas upplevelser i vårdandet av patienter från 
främmande länder. 

 
METOD 

Litteratursökning 
Arbetet har utförts med kvalitativ ansats, Fribergs (2006) modell har varit utgångspunkten. 
Artiklar som motsvarade ansatsen valdes ut med hjälp av sökorden se bilaga 1. 
Tidsperspektivet på artiklarna löper från perioden 1998 till 2007. Inklusionskriterierna vid 
sökning av artiklarna var; studier med kvalitativ ansats samt vuxna patienter från främmande 
länder mellan 18 och 65 år som vårdats av sjuksköterskor. Det gjordes inga begränsningar i 
vilket vårdsammanhang som patienterna befann sig i och inte heller från vilken typ av 
vårdinrättning de befann sig på. 
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Referenslistorna från lästa artiklar har använts till att söka ytterligare artiklar som varit 
relevanta till arbetet. Alla artiklar har varit vetenskapligt granskade (Peer Rewiewed). Till slut 
valdes 10 artiklar som uppfyllde arbetets syfte; sjuksköterskornas upplevelser. En av 
artiklarna är en studie gjord på sjuksköterskestudenter. Denna artikel var intressant då den 
även speglade studenternas upplevelser av vårdmötet med patienter från främmande länder. 
Datainsamlingen har gjorts genom litteratursökning och följande databaser användes: 
Blackwell, Cinahl, MedLine, och via Samsök. De valda databaserna användes då de 
innehåller vårdvetenskapliga artiklar. De artiklar som inte besvarade uppsatsens syfte 
exkluderades. Sökverktyget ”related links” har använts för att finna fler relevanta artiklar 
inom det valda ämnet. Sökningarna har gjorts under perioden 080127 – 080406.  
Citat har valts att redovisas i resultatet för att öka trovärdigheten av arbetet och belysa 
sjuksköterskornas upplevelser. Alla citat är skrivna på original språket – engelska för att inte 
förlora innebörden av citaten. 

Dataanalys 
Enligt Friberg (2006) är analysgenomgången en vandring från helhet till delar till ny helhet.  
Texterna läses igenom flera gånger för att läsaren skall få en helhet av texten och en 
uppfattning om innehållet. Därefter skall nyckelfynden identifieras för att bygga upp nya 
teman som utgör grunden för det nya resultatet.  
Artiklarna som har valts har lästs igenom flertal gånger för att få en helhetsuppfattning. 
Författarna har läst texterna åtskilt för att plocka ut meningsenheter och markerat med färg de 
likheter som fanns i studierna, för att sedan jämföra med varandras resultat. Detta resulterade i 
att det bildades nya huvudteman och subteman som bäst besvarade sjuksköterskornas 
upplevelser av vårdandet av patienter från andra främmande länder. Under hela arbetet var 
syftet i tankarna vid genomläsning av artiklarna. 
 
RESULTAT 

Vid sammanställningen av resultatet framkom det fyra övergripande huvudteman och 
subteman, huvudteman är;  
 

• Att inte kunna förstå varandra på grund av kommunikationsproblem 
• Kulturhinder i vårdmötet 
• Brister och okunskap i kulturkompetens  
• Olika attityder hos sjuksköterskorna 

 

Att inte förstå varandra på grund av kommunikationsproblem 
Vid granskning av artiklarna visade det sig att sjuksköterskor ställs inför många olika 
utmaningar. Språk – och kommunikationsproblem var de mest centrala svårigheterna vid 
vårdandet av patienter från främmande länder. Det var både en stor utmaning och frustration 
för sjuksköterskor att inte kunna kommunicera med patienterna.  
 
Några sjuksköterskor hade negativa attityder till patienterna som inte kunde prata den 
”engelska” som sjuksköterskan talade. De upplevde frustration för att de inte kunde förstå 
varandra och att patienterna inte kunde några engelska ord trots att de bott i landet i flera år 
(Cioffi, 2002).  
En svensk studie från en akutmottagning visade att det uppstod kommunikationshinder på 
grund av att sjuksköterskorna och patienterna inte förstod varandra. Det innebar att 
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sjuksköterskorna inte kunde få information av patienterna och det försvårade även deras 
behandlingar (Hultsjö & Hjelm, 2005).   
  
 

”Information is a great problem, we have a lot of information to give them, it’s difficult to 
understand what the problem is and it’s hard for us to form an opinion because of the 
communication barriers (Hultsjö & Hjelm, 2005, s.281).  

I studien med sjuksköterskestudenterna framkom det att det var svårt att skapa en god kontakt 
med patienterna och att kunna ge dem en god och en individuell vård. Då patienterna hade en 
annan kulturell bakgrund med annorlunda kroppsspråk och gester ledde det till att 
missförstånd lätt uppstod varvid studenterna upplevde att de inte kunde tillgodose patienternas 
önskningar och behov (Lundberg, Bäckström & Widén, 2005). Det gick åt mycket tid till att 
rätta till missuppfattningar och missförstånd istället för att tillgodose patienternas behov. 
Samtidigt fanns det sjuksköterskor som var förstående för att vissa av patienterna inte kunde 
behärska det nya landets språk (Chevannes, 2002; Lundberg et al., 2005; Vydelingum, 2006). 
 

”It is difficult with language when information about care or the patient’s wishes is 
concerned. Also, the communication becomes difficult because they (the patients) have 
different body language and gestures, which can lead to misunderstandings” (Lundberg et al., 
2005, s. 258). 

Det visade sig att sjuksköterskorna hade viljan att göra en förändring för att minska 
patienternas sociala isolering genom att ha empati och visa respekt. Sjuksköterskorna var 
förstående gentemot patienterna och försökte sätta sig in deras situation (Cioffi, 2002). 
 
”I just try to think” Well how would I be if I was in China having a baby and couldn’t speak 
to someone?” So I really try to get interpreters in for them to explain what’s going on and if 
it’s in the daytime the bilingual health worker as well” (Cioffi, 2002, s.303).   

”I have learnt to speak Arabic, just simple words. I find that helps me build a rapport with the 
ladies thought labour. I can tell them to push, stop pushing, to breathe…just simple phrases” 
(Cioffi, 2002, s. 303). 
 
För att öka förståelsen mellan patienterna och sjuksköterskor använde sig sjuksköterskorna av 
olika strategier.  
Sjuksköterskorna i Reimer Kirkham (1998) studie berättade att när det inte gick att 
kommunicera verbalt med patienterna var det desto mer viktigare att använda sig av 
ögonkontakt, att ha ett vänligt ansiktsuttryck och att stå ansikte mot ansikte med patienterna. 
Även om en tolk var närvarande var det viktigt ansåg sjuksköterskorna, att vända sig till och 
involverade patienterna i samtalet. En annan typ av strategi som sjuksköterskorna använde sig 
av var charader, teckningar och vanliga enkla ord (Reimer Kirkham, 1998).  
Ytterligare en studie visade att sjuksköterskorna medvetna om att de skulle prata sakta till 
patienterna, och ge patienterna tid till att förstå (Cioffi, 2006).  

 

Tolk på gott och ont 
Det rådde delade meningar om professionella tolkar var en tillgång eller inte i vårdmötet. Att 
använda anhöriga eller tvåspråkiga kollegor som tolk kunde upplevas både som positivt och 
negativt. En utmaning med att använda professionell tolkhjälp var att den tid som 
sjuksköterskorna hade med tolken var begränsad och att sjuksköterskorna skulle hinna med så 
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mycket på så kort tid. Under denna begränsade tid skulle sjuksköterskorna hinna med att ge 
och ta emot all viktig information (Cioffi, 2005). 
 
 

” Most times, you´ve got an interpreter...in that half an hour you have to go through 
everything, which is impossible” (Cioffi, 2005, s. 82). 

Det visade sig att under vissa perioder, så som veckoslut och nätter, var det svårt att få tag i 
professionella tolkar. Sjuksköterskorna upplevde att de inte fick tag i professionell tolkhjälp 
genom tolkcentralen när det behövdes. Då var hon/han tvungen att fortsätta att vårda 
patienterna utan denna tillgång och vid akuta tillstånd kunde telefontolkar användas. 
En del sjuksköterskor var osäkra på om tolken översatte exakt och patienterna var 
misstänksamma om tolken kunde föra uppgifterna vidare i de gemensamma kretsarna (Cioffi, 
2005). 
 
”You take it for granted that exactly what you´re saying is being interpreted. Some patients 
feel if they tell too much it will get back to the community. So they may not want to tell you. It 
has happened with a particular ethnic group who wasn´t happy with their particular 
interpreter because they thought it was getting back to their community” (Cioffi, 2002, 
s.302). 
 
Cortis (2004) skriver att majoriteten av sjuksköterskorna inte någon gång hade använt sig av 
professionell tolkhjälp. En del sjuksköterskor kände också begränsningar i att bruka tolkhjälp 
då det skulle kosta sjukhuset för mycket pengar. För att kunna kommunicera med patienterna 
kunde sjuksköterskorna ta hjälp av sina tvåspråkiga kollegor, detta kunde upplevas som 
frustration eller skuld, för att ”ta” kollegan ifrån sitt vanliga arbete.  
Cioffi (2005) skriver att sjuksköterskorna ansåg att tvåspråkiga kollegorna var en stor tillgång 
då det underlättade i arbetet för både patienterna, anhöriga och sjuksköterskorna. Kollegorna 
uppfattades som en tillgång då de kunde patienternas språk och förstod patienternas kulturella 
bakgrund och de fanns på plats.  
Tvåspråkiga sjuksköterskor kunde upplevda hinder i tolkningen som berodde på att 
patienterna hade en annan dialekt (Cioffi, 2002). 
 
 ”I find that a lot of times they´ll say”do you speak Chinese?”.There can be a problem 
because Malaysian Chinese is different from Hong Kong Chinese. Not just whit the dialect but 
some slang words are quite different” (Cioffi, 2002, s.303). 
  
Även sjuksköterskestudenterna upplevde att det var svårt att få tag i tolk. Trots tillgång till 
professionell tolkhjälp fanns det en viss osäkerhet på om tolkarna hade tillräckliga kunskaper 
om sjukvård/behandling/sociala frågor. Att vårda/behandla patienterna utan att kunna förklara 
vad som skulle göras med dem, upplevde studenterna att patienterna blev frustrerade och 
obekväma i situationen. När en anhörig hjälpte till att tolka var studenterna ändå inte säkra på 
vad som var patienternas egna tankar och önskemål. Studenterna kunde ta hjälp av 
tvåspråkiga sjuksköterskor för att lösa kommunikationsproblemen (Lundberg et al. 2005). 
  
”I got experience during my clinical practice of how personnel gave care so that the patients 
from another culture and the relatives got their wishes fulfilled. Language is difficult, but my 
supervisor (a nurse) who could speak the language of the patients solved this problem” 
(Lundberg et al, 2005, s. 258).  
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Ett annat problem som uppstod när sjuksköterskorna använde sig av anhörigtolk var att 
tystnadsplikten bröts då all information skulle gå via anhörigtolken. Det fanns situationer 
beskrivna när sjuksköterskorna inte ens började kommunikationen med att fråga patienten om 
det gick bra att använda anhöriga som tolk. En del av patienterna ville inte att familjerna 
skulle veta all information som berörde patienten själv.    

” If I can only talk to the next of kin there’s a confidentiality issue…can’t ask the patients is it 
okay you usually conversing through the family. Some patients don’t want their family to 
know what’s going on” (Cioffi, 2005, s. 82). 

Anhöriga på gott och ont 
Många anhöriga ville vara med och vårda sina närstående. Sjuksköterskorna upplevde att det 
stora antalet besökare ledde till att andra patienter blev lidande. Patienterna ansåg att de fick 
mindre vård och detta upplevde sjuksköterskorna som en frustration. För att undvika denna 
situation hänvisade sjuksköterskorna de anhöriga till ett avsett rum för besökare (Cortis, 
2004).  
Språkbarriären bidrog till att patienterna kände sig isolerade och kunde inte förstå 
sjuksköterskorna och den information som gavs. Därför ansåg sjuksköterskorna att det var 
nödvändigt med att vara mer flexibel gällande besökstider för anhöriga. Då anhöriga också 
kunde vara behjälpliga vid kommunikationen (Cioffi, 2005; Vydelingum, 2006 ).  
Några sjuksköterskor ansåg att det var mycket viktigt att skapa ett förtroende till de anhöriga 
och bemöta dem med respekt. De utsåg även en kontaktperson i familjen som kunde vara 
medlare av kommunikation mellan patienterna och sjuksköterskorna (Reimer Kirkham 1998).  
 
En del av sjuksköterskorna kunde uppleva frustration över patienternas anhöriga. De kunde 
vara många besökare samtidigt och de följde inte alltid reglerna t.ex. besökstider på 
avdelningarna. De anhöriga ansågs vara bråkstakar, avvikande och ställde många frågor. I 
motsats tyckte en del sjuksköterskor dock att de anhöriga var en tillgång då de kunde vara 
med i patientvården eller som ett stöd för patienterna (Vydelingum, 2006).  
När det var många anhöriga på salen upplevde sjuksköterskorna att anhöriga tog över 
avdelningarna och besvärade övriga patienter. Vissa sjuksköterskor upplevde att många 
anhöriga var påfrestande, medans andra förstod att detta gjorde patienterna kände sig lugna 
och ville ha sina anhöriga hos sig (Cioffi, 2006).  
 
” I know that it annoys a lot of nurses very much and a lot of patients when Asian families 
have 99 relatives at the bedside” (Cortis, 2004, s. 54). 
 
En annan svensk studie med ambulanspersonal visade att även de upplevde att det var ett 
hinder när de skulle närma sig patienterna, de fick ”armbåga” sig fram mellan alla anhöriga 
(Hultsjö & Hjelm, 2005).   
 

Kulturhinder i vårdmötet 
Att vårda en människa ifrån en annan kultur är inte alltid problemfritt. Patienternas språk, 
kroppsspråk, religion, matvanor, syn på genus och klädsel kan ofta skilja sig ifrån 
sjuksköterskornas. 

Synen på genus 

Några artiklar visar att många patienter vägrade att klä av sig, bli undersökta och vårdade av 
personal av det motsatta könet (Cortis, 2004; Vydelingum, 2006). Sjuksköterskestudenterna 
upplevde också samma fenomen, de manliga patienterna ville bara bli vårdade av sina fruar 
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eller av manliga vårdgivare och kvinnor ville bara bli behandlade av kvinnliga 
vårdgivare (Lundberg et al., 2005). Hultsjö & Hjelm (2005) skriver att visade att alla 
sjuksköterskorna försökte tillgodose patienternas önskemål om att bli vårdad av en 
personal med samma kön. De beskrev att patienterna endast hade förtroende för 
auktoriteter såsom läkaren.  
 
”As a female nurse they have little faith in you, only the doctor could tell them what to 
do. A hierarchical view of health care staff (exists)” (Hultsjö & Hjelm, 2005, s. 282). 
 
Denna situation gjorde att sjuksköterskorna kände irritation och frustration och 
upplevde sig också mindre värda än läkarna. Patienterna trodde att orsaken till längre 
väntetid berodde på patienternas utländska bakgrund. Att patienten kände så upplevdes 
som mycket frustrerande av sjuksköterskorna (Hultsjö & Hjelm, 2005). 

Religion 

Cortis (2004) skriver att sjuksköterskorna upplevde att det var en stor utmaning att 
tillmötesgå patienternas religiösa tro. Sjuksköterskorna ansåg att de hade för lite 
kunskap om andra religioner än om kristendomen. Det fanns ingen möjligt för 
patienterna att på ett privat eller avskilt ställe utöva sina religiösa utövningar på 
avdelningarna.  
För att tillmötesgå patienternas tro i samband med olika högtider hade sjuksköterskorna 
ett förslag om att skriva in information i avdelningens kalender när varje religion hade 
sin högtid. Det undveks då att skicka patienterna på undersökningar på en dag som var 
viktig i deras högtid. En annan åtgärd var att det skapades en “guide” för patientgrupper 
som baserades på patienternas religiösa önskemål (Vydelingum, 2006).  

Mat 

Sjuksköterskestudenterna var medvetna om att muslimska patienter kunde ha önskemål 
om att inte äta fläskkött. Om patienterna ville äta kött skulle det vara slaktat på ett 
speciellt sätt – s.k. halal. Det kan vara en förklaring till varför en del av patienterna äter 
så dåligt när de är på sjukhus, eller varför patienterna bara vill ha vegetariska rätter 
(Lundberg et al., 2005). En del av patienterna ville att anhöriga skulle ta med mat 
hemifrån då maten var tillagad på det sättet som önskades (Cortis, 2004). 

Smärta 

Att vårda en utländsk patient med smärta kan enligt Cioffi (2002) vara svårt, eftersom 
patienternas kroppsspråk kan skilja sig ifrån sjuksköterskornas kroppsspråk. Det finns 
skillnader mellan olika kulturella patientgrupper när det gäller hur smärta upplevs men 
det finns även skillnader mellan sjuksköterskor hur man upplever patienternas 
smärtuttryck. 
Sjuksköterskorna upplevde att kvinnor med arabisk bakgrund uttryckte sin smärta mer 
men däremot kvinnor med kinesisk bakgrund visade mindre smärta (Cioffi, 2002).  
Vydelingum (2006) skriver däremot att andra sjuksköterskor upplevde att asiatiska 
kvinnor visade sig ha låg smärttröskel och att uttryckte sin smärta ljudligt. 
Medans i Cortis (2004) studie visade att pakistanska kvinnor hade låg smärttröskel och 
ville ogärna gå upp ur sängen efter en operation. En av orsakerna till detta faktum var 
att patienterna inte kund förklara sin smärta, och förstod inte heller hur sjuksköterskorna 
använde sina verktyg t.ex. visuell analog skala, VAS-skalan.  
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Brister och okunskap i kulturkompetens  
 
För att vårda och möta patienter från främmande länder är det nödvändigt att 
sjuksköterskorna har kunskap om olika kultur och vetskap om vilken kulturtillhörighet 
patienterna har.  
 
Sjuksköterskorna ansåg att en anledning till att de hade lite kunskap om olika kulturer 
berodde bl.a. på att kulturkunskap inte prioriterades inom vården (Chevannes, 2002).  
En del av sjuksköterskorna ansåg att i sin utbildning fått för lite kunskap om olika 
kulturer och var inte förberedda på att vårda och möta patienter från främmande länder 
(Cortis, 2004; Vydelingum, 2006). Okunskapen och svårigheter med att förstå olika 
kulturer gjorde att sjuksköterskorna hade svårt att ge en holistisk och individuell vård 
till patienterna från främmande kultur vilket gjorde att de upplevde frustration i mötet. 
Sjuksköterskorna hade ett stereotypt sätt att se och vårda patienterna med olika 
religioner och kulturer. Detta gjorde att några av sjuksköterskorna behandlade alla 
patienterna lika oberoende etnicitet (Cortis, 2004; Vydelingum, 2006).  
 
“I am going to respect their culture and their ethnicity, but how this affects their care 
delivery I really don´t know… yes we do treat people as individuals.” (Cortis, 2004, 
s.54). 
 
Bristen på kulturkompetens var en annan förklaring till varför en del av personalen var 
etnocentriska. Det berodde på att sjuksköterskorna inte hade anpassad kunskap om ett 
multikulturellt samhälle utan bara kunskap om majoritetskulturen. Några av 
sjuksköterskorna ansåg att det fanns rasism på sjukhuset och därför undveks ordet 
rasism. Termer som negativa attityder, diskriminering eller fördomar användes istället 
(Cortis, 2004). 
 
Även Reimer Kirkham (1998) menar också att det förekom diskriminering. 
Sjuksköterskorna i denna grupp noterade att en del av kollegor hade en tendens till att 
vara diskriminerande mot patienter från främmande länder. Sjuksköterskorna valde att 
stå ut med dessa kollegor och deras synsätt, hellre än att konfrontera dem. 
Sjuksköterskorna upplevde att oavsett vad de tyckte och argumenterade om detta 
problem skulle inte dessa andra sjuksköterskor att ändra sin uppfattning.  
 
En del av sjukvårdspersonalen följde avdelningens ”lathund” så strikt att bara 
patientgruppen sågs och inte själva patienten. Detta stereotypa sätt att vårda och möta 
patienter från andra kulturer hämmade personalen så att de inte kunde ge professionell 
vård (Vydelingum, 2006). En sjuksköterska berättar… 
 
”A young male Asian patient had died on the ward. His mother was called in to see the 
body. She had been horrified to find him in bed lying in a pool of vomit. She was very 
distressed as the picture of her son, in such a disgusting state in that bed, had been 
haunting her ever since. The nursing staff’s comments were that as he was a Muslim, 
they did not think they were allowed to touch the body.” “We usually let the family deal 
with the body” (Vydelingum, 2006, s.27).  
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Sjuksköterskestudenterna visade enligt Lundberg et al., (2005) att även studenterna hade 
för lite kunskap om olika kulturer. Den kunskap studenterna hade var otillräcklig och i 
sin utbildning önskade sig mer. Sjuksköterskestudenterna kände en osäkerhet i 
vårdandet av patienter från främmande länder och trodde att missuppfattningar som 
uppstod berodde på kulturella skillnaderna. Studenterna ville vara mer förberedda på 
olika kulturer och religioner och önskade mer kunskap om dessa patienters syn på hälsa, 
sjukdom och död.  

 
Olika attityder hos sjuksköterskorna 
 

Motsträviga sjuksköterskor 
Denna grupp av sjuksköterskor ansåg att deras kultur var den bästa och såg på alla andra 
kulturer som främmande. Sjuksköterskorna visade inte heller någon förståelse för det 
främmande och ansåg sig inte heller behöva kulturell utbildning. Vårdmötet upplevdes 
som obekvämt och som ett problem. Sjuksköterskorna tyckte också att det var 
patienterna som skulle anpassa sig och lära sig det nya landets språk (Reimer Kirkham, 
1998; Vydelingum, 2005).  
 
”They (immigrants) are coming in here and changing us. The hospital allows their 
signs here. Wait a minute. This is Canada. We need English signs. They should have to 
learn our English” (Reimer Kirkham, 1998. s.130). 
 
Återkommande kommentarer bland sjuksköterskorna var att patienterna hade så 
ovanliga önskemål t.ex. önskan om heligt vatten från hemlandet och alla besökare till 
patienterna upplevdes som frustration (Reimer Kirkham, 1998). 
  
”50000 visitors in the client’s room” (Reimer Kirkham, 1998, s.130).  

 

Allsidiga sjuksköterskor 
Reimer Kirkham (1998) skriver att sjuksköterskorna inte tänkte på om patienterna var 
från främmande länder. Sjuksköterskorna visade hänsyn och respekt till alla patienterna 
oavsett bakgrund och ansåg att detta räckte. Sjuksköterskorna ansåg att det inte 
behövdes eller krävdes en extra insats för att tillgodose patienternas behov. 
Sjuksköterskorna var osäkra på hur patienterna skulle tillfrågas om deras tro, 
värderingar och hur patienterna i praktiken ville bli vårdade. Det berodde på att 
sjuksköterskorna var rädda för att såra patienterna och att göra något fel.  
Denna osäkerhet gjorde att sjuksköterskorna hämmades i sitt sätt att tänka och vara 
kreativ eller att agera flexibelt (Kai, Bevan, Faull, Dodson, Gill & Beighton, 2007).  
Några sjuksköterskor ansåg att trots god kulturell kunskap och erfarenhet av vårdandet 
av patienter från främmande länder upplevdes det kunskapsbrister för att möta 
patienternas behov (Cioffi, 2005; Vydelingum, 2006).  
 

 13



Sjuksköterskor som brinner för sitt yrke 
Sjuksköterskor var entusiastiska, omtänksamma, hade en positiv inställning och var 
intresserade av att arbeta med patienter från främmande länder. Dessa sjuksköterskor 
upplevde en hög grad av delaktighet till patienterna och ansåg att det var lärorik att 
vårda patienter från främmande länder, vårdandet gav många ”aha” upplevelser. 
Tidigare personliga erfarenheter var av betydelse för att kunna vårda och möta 
patienternas behov. Sjuksköterskorna var medvetna om komplexiteten i vårdandet av 
patienter från främmande länder och var noga med att inte ta något för givet eller att 
generalisera. Det utarbetades olika strategier för att vårda patienter från främmande 
länder (Cioffi, 2005; Reimer Kirkham, 1998). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Vi började med att söka efter svenska artiklar med utländska patienter. Det visade sig att 
det inte fanns tillräckligt många studier i ämnet. Av den orsaken utökade vi till att söka 
artiklar från hela världen via databaserna. När processen var avslutad valde vi tio 
artiklar: fyra från Storbritannien, tre från Australien, en från Canada och två från 
Sverige varav en studie fokuserade på sjuksköterskestudenter. Eftersom det är få artiklar 
från Sverige kan man inte applicera resultatet till den svenska sjukvården men det finns 
ändå många likheter t.ex. språk och kommunikationsproblem. Valet av kvalitativ modell 
var en möjlig modell att arbeta efter då den syftar till att ge oss en ökad förståelse för 
sjuksköterskornas upplevelser. Artikeln av Chevannes (2002) är både kvalitativ och 
kvantitativ och vi har valt att analysera den kvalitativa delen av studien. Artikeln av Kai, 
Bevan, Faull, Dodson, Gill & Beighton (2007), ”Open - Access License” (databas för 
allmänheten) är en artikel som är vetenskapligt granskad och den valdes då den var 
relevant till arbetet. Sjuksköterskorna i artiklarna hade olika yrkesinriktningar och de 
arbetade inom psykiatri, kvinnoklink, ambulansvård, akutmottagning och på 
vårdavdelningar. Språk och kommunikationstemat kan tyckas ta stor plats i bakgrunden 
men det är p.g.a. att många studier visade att det var det som är det centrala problemet i 
vårdandet. I bakgrunden refereras det till två författare Dahl (1986) och Howaet-
Lindberg (1983) som kan tyckas vara en gammal referens. Vi anser att dessa två 
författare bidrar till att höja kvalitén i vårt arbete. I diskussionen refererar även vi till en 
författare som heter Simsen (2005), detta är en sekundärkälla då primärkällan inte var 
tillgänglig här i Sverige och då denna bok kunde fördjupa vår diskussion.  
 

Resultatdiskussion 
Syftet med detta arbete var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av vårdandet av 
patienter med annan kulturell bakgrund än den nordiska. Vi anser att vi har fått syftet 
besvarat. 
 
Viljan att vårda patienter är en central roll i sjuksköterskans dagliga arbete. Det är också 
en grundförutsättning för att kunna ge en holistisk vård och för att kunna hjälpa och 
möta patienter med olika behov av vård. Det yttersta syftet med vårdmötet är att 
minimera möjligheten till vårdlidande för patienten. I vårdmötet med att vårda patienter 
från andra länder är det viktigt att inte vårda alla patienter rutinmässigt. Det är också 
viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för att patienternas livsvärld kan ha 
förändrats då de har flyttat till ett annat land. Därför anser vi att det är viktigt att fråga 
varje patient om det är något speciellt som han/hon vill att vi ska ta hänsyn till under 
vårdtiden.  
 
Att förstå varandra är av största betydelse för vårdrelationen därför är en fungerande 
kommunikation mycket viktigt. Därför bör sjuksköterskorna vidta alla tänkbara åtgärder 
för att skapa denna möjlighet. 
Det framkom i resultatet att många sjuksköterskor kände att språket var ett stort hinder i 
kommunikationen med patienterna och som kan orsaka vårdlidande av olika slag. Enligt 
Jahren Kristoffersen et.al.(2006) leder kommunikationsproblem till att patienternas 
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möjligheter begränsas när det gäller att kunna förmedla sina egna tankar och känslor. En 
bristande kommunikation kan leda till missförstånd och missuppfattningar som i sin tur 
kan leda till att vårdlidandet kan uppstå eller öka. 
Vi tror att i vårdmötet med patienter från främmande länder och med annat kroppsspråk 
är det viktigt att inte bara lyssna till vad patienterna säger utan man måste även försöka 
förstå och uppmärksamma kroppsspråk – och ansiktsutryck. Missförstånd kan undvikas 
om sjuksköterskorna noggrant undersöker vad patienterna lider av, vilka besvären är, 
hur de uppstod och ha i tankarna att det finns kanske något annat i deras historia som 
patienterna inte berättar. En del av patienterna har traumatiska upplevelser med sig som 
i mötet kan vara svårt att förstå eller bemöta (Wikberg & Eriksson, 2003). 
I resultatet visade det sig att patienterna var oroliga för att det som sades via en tolk 
kunde föras vidare till gemensamma kretsar. Därför är det av stor vikt att 
sjuksköterskorna informerar om tystnadsplikten och dess innebörd till patienterna 
(Jahren Kristoffersen et.al., 2006). Barbosa da Silva & Ljungqvist (2003) skriver att det 
kan förekomma brister i översättningen och detta kan bero på att tolkarna och 
patienterna inte tänker på samma abstraktionsnivå. Med det menar författarna att 
tolkarna ofta har utbildning medan patienterna kan vara analfabet. Det framkommer att 
även om man använder en professionell tolk kan det förekomma brist på förståelse för 
att patienterna skäms eller inte vågar tala om sådant som är känsligt i för den egna 
kulturen. Detta kan leda till att viktig information inte kommer fram.  
 
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna inte anlitade professionell tolkhjälp då det 
medförde ökade kostnader för sjukhuset. Enligt svensk förvaltningslag § 8 är 
sjukvårdpersonalen skyldiga att anlita tolk till personer som inte behärskar det svenska 
språket. Det är myndigheternas ansvar att tolken beställs och de står också för kostnaden 
(Olsson, 2007). Om denna tillgång inte används skall detta ställas i relation till de 
kommunikationsmissar som kan uppstå utan tolk och detta kan i sin tur leda till ökade 
kostnader i form av försummad behandling etc. (Ekblad et.al.1996). Resultatet beskriver 
att sjuksköterskorna var osäkra på om tolken översatte deras information exakt till 
patienterna. Enligt Ekblad et.al. (1996) får sjuksköterskorna förlita sig på att tolken 
tolkar korrekt översätter allt som sägs då detta ligger i yrkesprofession. I situationen 
måste det vara sjuksköterskans ansvar att förstå om tolk och patient har förstått varandra 
utifrån det aktuella problemet. 
 
Även om tolkar är dyra att anlita är det en trygghet och en säkerhet för både 
sjuksköterskorna och patienterna. Framförallt är det en rättighet för patienterna att 
kunna göra sig förstådda och att ha möjlighet att ta emot information som ges. Det är 
viktigt att tolkverksamheten styrs och regleras av en myndighet. Vi tycker att tolk bör 
anlitas så mycket som möjligt istället för att använda sina tvåspråkiga kollegor eller 
anhöriga då båda dessa saknar professionell utbildning. När sjuksköterskorna använder 
sig av tolkhjälp är det viktigt att vara uppmärksam på hur patienterna reagerar genom att 
bl.a. observera kroppsspråket. Det är av stor vikt att inte bara ställa ja eller nej frågor 
utan ber patienterna att återberätta informationen. På detta sätt kan sjuksköterskorna få 
klart för sig om informationen har översatts korrekt och om patienterna har förstått. 
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Resultatet skildrar den tvåspråkiga kollegan som en tillgång och som kan underlätta i 
arbetet. Emellertid skall man inte bruka tvåspråkiga kollegor mer än i akuta fall då de 
saknar tolkutbildning. Av erfarenhet upplever vi att man av enkelhet använder sig av 
dessa kollegor men det får inte bli till en permanent lösning. Vi tror samtidigt att detta 
kan vara ett dilemma, eftersom den tvåspråkiga kollegan kan både språket och är insatt i 
de medicinska termerna. Medan en professionell tolk kan språket och har utbildning 
men som sannolikt inte kan alla de medicinska termerna som finns på ett sjukhus. 
Utifrån ett sådant perspektiv kan man förstå att kollegan tillfrågas. Ekblad et.al. (1996) 
skriver att den tvåspråkiga personalen inte skall förväxlas med den kompetenta tolken 
som har tolkutbildning. Det viktigaste i slutändan är att patienterna kan göra sig 
förstådda, för att minimera risken för vårdlidande, även om det inte alltid kan ske med 
hjälp av tolk med formell utbildning.   
 
Resultatet visade att använda anhöriga som tolk var bekvämt då de var ofta tillgängliga 
och sågs som en länk mellan sjuksköterskorna och patienterna. De anhöriga har inga 
skyldigheter att hålla tystnadsplikten vilket innebär att de kan föra informationen vidare. 
Vi tror att i många situationer där det finns språkbarriärer kan det vara bra att involvera 
anhöriga när det uppstår behov av tolkning. Detta kan skapa en trygghet för patienterna 
och minskar deras isolering och därmed kan också vårdlidandet lindras.  
 
Vår uppfattning om att använda sig av anhörigtolk har sina för – och nackdelar. 
Fördelen är att det ger en trygghet då patienten känner tolken i fråga. Nackdelen är att 
den som tolkar känner patienten väl och väljer därför att inte översätta ordagrant. Detta 
kan bero på att anhörigtolken vill skydda sina anhöriga från obehag.  
Anhöriga sågs både som ett hinder och som en tillgång i resultatet. Sjuksköterskorna 
upplevde att de var störande för andra patienter, de följde inte avdelningens 
besöksregler, de besökande var många till antalet och det var högljudda. Hanssen, 
(2002a) skriver att om familjen eller anhöriga är fysiskt närvarande kan det vara 
avgörande för om patienterna skall få en positiv upplevelse av att vara patient. Vi tycker 
att oavsett om man är svensk eller en utländsk patient är det viktigt med att man har sina 
nära och kära hos sig då man som patient befinner sig i en vårdande/utsatt situation. 
Detta är desto viktigare om man är i ett nytt land, ny miljö eller inte behärskar det nya 
landets språk. Vid dessa fall kan man försöka att ge patienterna ett eget rum eller 
hänvisa till att träffas t.ex. i kafeterian om patienten kan vara uppe och gå. Vi anser 
också att det är viktigt att som sjuksköterska fundera och tänka på att patienterna har en 
annan uppfattning om vilka som kan vara anhöriga. För många är det inte bara 
släktingar utan kan även vara närstående. Närstående kan bestå av grannar, 
arbetskamrater och vänner som här i Sverige inte räknas som släktingar. Om man tänker 
på besöksskarornas betydelse för patienterna kan det kanske underlätta för 
sjuksköterskorna att förstå och hantera situationerna. 
 
Språket var det största hindret i vårdmötet. Vi tror att det kan finnas olika orsaker till 
detta. Att lära sig ett nytt språk är förenat med svårigheter om personen kommer till det 
nya landet i vuxen ålder. En annan anledning kan vara att man umgås mycket eller 
enbart med sina landsmän, eller inte yrkesarbetar. Det är inte ovanligt att en del av dessa 
personer kan vara analfabeter (vilket inte är ovanligt ute i världen) som kan vara 
ytterligare ett hinder för att lära sig ett nytt språk. Har man en stor umgängeskrets som 
t.ex. släktingar, grannar och landsmän blir det lätt att man vänder sig av dem när man 
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har behov av tolk. Detta leder till att man inte ”behöver” anstränga sig för att lära sig det 
nya landets språk. Vi tror också att har man inte släktingar och vänner som kan ställa 
upp och tolka så tar man hjälp av sina landsmän istället för att lära sig det nya språket. 
 
Patienterna ville inte bli vårdade och undersökta av vårdare av motsatt kön. Speciellt vid 
situationer där patienterna är generade och blyga är det desto viktigare att skapa en 
trygg relation mellan sjuksköterskorna och patienterna (Jahren Kristoffersen et.al., 
2006). Om patienterna har en önskan om att bli vårdad av samma kön skall man kunna 
om möjligt möta detta behov för att på detta vis undvika ett vårdlidande. Detta behov 
och önskan från patienterna ställer krav på sjuksköterskorna som inte alltid kan var 
möjligt att tillgodose. Vi anser att så långt det är praktiskt möjligt bör man tillmötesgå 
patienternas önskan och vilja. Vi förstår att sjuksköterskorna kan uppleva frustration när 
patienterna vägrar att bli vårdade av motsatt kön eller då de inte kan möta denna 
önskan/krav.  
 
Sjuksköterskorna hade idéer om att ha en kalender där man skrev in olika högtider för 
att olika behandlings- och undersökningstider inte skulle kollidera med en tid som var 
viktig för patienten vid en speciell högtid. Vi anser att detta är ett mycket bra förslag att 
ta med sig ut i arbetslivet. Då detta visar att man respekterar patienterna religioner och 
traditioner. Jahren Kristoffersen et.al. (2006) refererar till författaren Simsen som säger 
att forskning har visat att religion kan ha positiv effekt vid sjukdom. Religionen bidrar 
till trygghet och ger lidandet en mening detta kan leda till att patienterna kan stå ut i sin 
situation vid sjukdom.  
Därför är det viktigt att sjuksköterskorna ger patienterna en möjlighet till att utöva sina 
religiösa förpliktelser. Som sjuksköterska är det näst intill omöjligt att vara insatt i alla 
religioner men det är viktigt att man är öppen och respekterar varje individs önskemål, 
tro eller handling. Om patienterna vill ha en enskild plats för att t.ex. be i ett bönerum, 
utföra vissa ritualer, bära religiösa föremål på sig bör sjuksköterskorna acceptera det 
och tillgodose patientens önskemål så långt som det är rimligt. Detta är viktigt för 
patienterna då detta skapar trygghet eftersom patienterna befinner sig i en utsatt 
situation.  
 
En del patienter föredrog att deras anhöriga tog med sig mat hemifrån istället för att äta 
den mat som sjukhuset kunde erbjuda. Då var de säkra på att maten var tillagad på deras 
sätt. Vi tycker att det är viktigt att vi frågar av vilken grad patienterna följer religiösa 
matregler så att man kan erbjuda den kost som patienterna kan äta och som de anser har 
betydelse för hälsan. Sjuksköterskorna kan inte ta förgivet att alla från ett land har 
samma matkultur. Nu mera finns det önskekost på de flesta stora sjukhusen. Om det inte 
finns den kost som patienterna önskar på sjukhus men önskar mat hemifrån borde detta 
inte vara ett problem att tillgodose, såvida deras hälsotillstånd inte kräver specialkost. 
 
Svenska sjuksköterskestudenterna upplevde att patienter från främmande länder ville ha 
behandling och medicin oftare och de visade mer rädsla än de svenska patienterna. Vi 
tror att det kan bero på att patienterna är vana från sina hemländer att få mediciner eller 
behandlingar då de besöker läkare. I västvärlden vill man undersöka och ta prover innan 
man kan ställa en diagnos och sätta in behandling där efter. Att de visar mer rädsla än 
svenska patienter kan förklaras med att de befinner sig i en utsatt situation. 
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De Marines (1998) skriver att patienternas egen beskrivning av sin smärta och sättet 
som det uttrycks på måste tas på allvar. Smärta är ett symtom på ohälsa men den är en 
subjektiv upplevelse och tar sig uttryck på olika sätt.  
 
Sjuksköterskorna upplevde att patienternas smärta uttrycktes och upplevdes på olika 
sätt. En möjlig förklaring kan vara att när patienterna inte kan förmedla sin smärta 
verbalt kan de visa sin smärta genom att använda sig av sitt kroppsspråk vilket kan 
upplevas av sjuksköterskorna som att patienterna överdriver eller överdramatiserar sin 
smärta/tillstånd. Det är viktigt att sjuksköterskorna anstränger sig och verkligen försöker 
förstå om patienterna har ont och inte generaliserar och tänker att just denna 
patientgrupp brukar ”överdriva”. Smärtupplevelser är individuella och att smärta 
uttrycks och upplevs på olika sätt. Har sjuksköterskorna detta i åtanke i mötet kan detta 
förklara varför patienter uttrycker sin smärta som det gör.  
 
Resultaten visar att en del av sjuksköterskorna upplever att de har för lite eller ingen 
kunskap alls om olika främmande kulturer. Vidare visade det sig att det är ett stort 
behov av att öka kunskapen inom området. Bristen på kunskap gjorde att många 
sjuksköterskor upplevde att de var osäkra i vårdmötet med patienter från främmande 
länder. En orsak till detta var att ämnet inte var prioriterat i sjuksköterskeutbildningen. 
Det fanns även del sjuksköterskor som ansåg att de inte hade något behov att kulturell 
kompetens då de behandlade alla patienter lika oavsett bakgrund. Det visade sig också 
att det fanns sjuksköterskor som var måna om att skaffa sig kulturkunskap och de var 
också angelägna om att gå patienterna till mötes.  
De Marines (1998) menar att om man som sjuksköterska har kulturell kompetens kan 
man ge patienterna en god omvårdnad och man får en bättre vårdrelation med 
patienterna. Vi anser att det är orimligt att på sjukhus, där det kan finnas åtskilliga 
kulturer representerade, att kunna ha fullständigt kulturkompetens. Däremot är det 
rimligt att ha baskunskaper om olika kulturer. Med baskunskaper menar vi att ha 
nödvändiga kunskaper om kulturer och religioner för att inte ha ett sätt att se på 
patienterna och placera dem i ett ”fack”.  
 
Då Sverige är ett mångkulturellt samhälle och med ständig ökad invandring anser vi att 
all vårdpersonal borde ha kulturella baskunskaper och att detta även borde ligga i 
sjuksköterskeutbildningarna. Baskunskaper är en grund för vårdandet där även intresse 
och öppenhet är viktiga faktorer för att mötet och vårdandet skall bli så lyckat som 
möjligt och för att patienterna ska återfå hälsan. Om man inte är engagerad i sin 
yrkesprofession så anser vi att man inte kan ge en holistisk vård utan bara utför 
ordinationer/uppgifter och ser inte till hela människan. När man väljer att arbeta som 
sjuksköterska kan man tänkas ha ett intresse för människan och det är oavsett vilken 
bakgrund människan har. Vi tror, att arbeta med patienter från främmande länder är en 
positiv utmaning och det är utvecklande att lära sig nya saker. Samtidigt kan det vara 
svårt och frustrerande att i olika situationer kunna vara tillgänglig eller tillmötes gå alla 
krav och behov som anhöriga och patienter från främmande länder kan ställa.  
 
Omvårdnadsteoretikern Leininger (1997) soluppgångsmodell är en bra tillgång i 
vårdandet av patienter från främmande länder då den har ett holistiskt perspektiv. Som 
författaren själv säger kan modellen användas som en karta och den skall göra att 
sjuksköterskorna får en insikt i hur olika faktorer påverkar vården, hälsa och 
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välbefinnandet. Vi kan hålla med om att det är en viktig kunskap om vi skall kunna ge 
patienterna en bra vård.  
 
Kunskap om andra kulturer är dels ett intresse och dels en nödvändighet i vårdandet av 
patienter från främmande länder. Man kan inte begära av sjuksköterskorna att de ska ha 
kunskap om varje kultur och religion men det bör ligga i sjuksköterskornas intresse, att 
ta reda på det som har betydelse för att patienterna ska uppleva mötet som positivt. 
Genom att ha en dialog med patienterna får man en uppfattning om vad som är viktigt. 
Därför anser vi att man skall se den enskilda och unika individen i mötet och inte se den 
utländska patienten som en representant för sin nationalitet.  
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Slutsats 
 
Det är en positiv utmaning att få möta och vårda patienter från främmande länder och 
det kan leda till vilja att söka mer kunskap som i sin tur gör att vi får kulturell kunskap. 
För vår egen del anser vi att det leder till en personlig utveckling. Det är viktigt att man 
har insikt om sina egna värderingar och sin egen kulturella bakgrund då det är en 
förutsättning för att kunna förstå andra människor. Genom detta arbete har vi fått en 
större förståelse när det gäller att möta och vårda patienter från främmande länder. Vi 
hoppas och tror att vi kan ge en lämplig vård då vi skaffat oss denna kunskap om andra 
kulturers betydelse för patienterna. Vi tycker också att fortsatt forskning är viktigt för att 
lyfta fram de hinder och problem som kan uppstå i vårdmötet med patienterna från 
främmande länder och vi hoppas också att via forskningen komma fram till lösningar 
och åtgärder. Genom forskning belyses vikten av kulturkompetensens innebörd som är 
en nödvändighet för att kunna ge en holistisk vård. Vi vill också understryka betydelsen 
av att kunna kommunicera och förstå varandra i vårdmötet då detta är en grundläggande 
förutsättning för att ge god vård och behandling. Slutligen vill vi påpeka att ingen 
patientgrupp är homogen gällande språk, religion och social bakgrund. Det är viktigt att 
tänka på att inom varje etnisk grupp finns det variationer liksom bland svenskar. 
 
Praktiska implikationer 
 

• Fundera på hur du själv skulle vilja bli bemött i ett annat land. 
• Var inte rädd för att fråga patienterna om hur han/hon vill ha det. Det visar att du 

är intresserad och ger respekt till patienterna. 
• Skriva ner en ”lathund” för olika stora religioner och de viktigaste reglerna i 

dem. 
• Utse en ansvarig ur personalen som håller sig ajour med vad som är relevant för 

just denna kultur och religion t.ex. via data söka efter information som kan vara 
lämplig   

• Vid arbetsplatsträff be personal med kunskap och erfarenhet inom en speciell 
kultur, religion osv. ha en kort föreläsning för resten avdelningens personal. 

• Ta tillvara på den kulturkompetens som finns bland kollegor från andra länder. 
• Ha Leiningers modell i åtanke vid datainsamling för att få en fullständig 

anamnes om patienten. 
• Bjuda in olika föreningar och grupper som kan komma och föreläsa. Behålla 

kontakten så att man vid behov har en kontaktperson som man kan rådfråga. 
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Bilaga 1. Metod för sökning i databaserna    
   
 
 Sökhistorik i 

CINAHL 
Träffar Lästa Valda 

 Trans cultural 
AND 
communicatio
n* 

67 4 2 

 Culturally 
diverse 

484 2 1 

 Health care 
staff 

289 3 1 

 Care giving 
AND Sweden 
 

31 
 

2 
 

1 
 
 

 Nurses 
descriptions 

40 3  1 

 Nurses 
experiences 
AND trans 
cultural 
nursing AND 
cultural 
competence  

6 1 1 

 Sökhistorik I 
Samsök/ 
Blackwell 

Träffar Lästa Valda 

 Nurses 
experiences 
AND ethnic 
patients 

105 1 1  

 Ethnic patients 227  2  1  

 Sökhistorik I 
Plosmedicin
e.org 

Träffar Lästa Valda 

   1 1 
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Bilaga 2. Översikt över artiklar i litteraturstudien   
 
 Perspektiv 

(vårdvetensk
apliga eller 
andra 
teoretiska 
perspektiv) 
 
                

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: Issues in 
educating health 
professionals to 
meet the diverse 
needs of patients 
and other service 
users from ethnic 
minority groups. 
Författare:  
Chevannes, M. 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced Nursing 
Årtal: 2002            

Kvalitativ och 
kvantitativ 
studie. 
 
Sjuksköterske- 
perspektivet.  

Problem: 
Litteraturen visar att 
det finns brister och 
otillräcklig kunskap 
och förståelse om 
olika kulturer. 
Syfte: 
Uppmärksamma 
behovet av utbildning   
om vård för patienter 
från annan 
främmande kultur. 

Semistrukturerade 
frågor och 
frågeformulär. 
Studien har delats 
in i före (4faser) 
och efterfaser 
(3faser). 22 
deltagare. 

4 huvudfynd i resultatet. 
– för lite utbildning. 
-bristfällig vård p.g.a. 
språkbarriärer . 
-tillmötesgå patienternas 
behov. 
– behovet av personlig 
utveckling. 
 

Titel: 
Communicating 
with culturally and 
linguistically 
diverse patients in 
an acute care 
setting: nurses´ 
experiences. 
Författare:  
Cioffi, J 
Tidskrift: 
International 
Journal of Nursing 
Studies 
Årtal: 2002            

Kvalitativ studie. 
 
Sjuksköterske- 
perspektivet 

Problem: 
Svårigheterna med att 
kommunicera med 
patienter som har en 
annan kultur och ett 
annat språk 
Syfte: beskriver 
sjuksköterskans 
upplevelse av 
kommunikation med 
patienter med olika 
kulturer och språk. 

23 sjuksköterskor 
intervjuades på en 
akutvårdsavdelning
. Intervjuerna 
spelades in och 
pågick i 45 minuter 
och spelade in. 
Intervjuerna 
gjordes med hjälp 
av öppna frågor. 
Varje intervju 
lästes flera gånger 
och analyserades 
för att hitta helheter 
för att sedan kodas 
och sättas in i nya 
teman. 

Resultatet redovisades 
sedan i 4 olika teman. 
– tillgång till och arbeta 
med professionella tolkar. 
– tillgången till och att 
arbeta med tvåspråkiga 
kollegor. 
– andra strategier 
sjuksköterskorna använde 
sig av för kommunikation. 
-sjuksköterskornas 
attityder under 
kommunikations 
situationer. 

Titel:  Nurses´ 
experiences of 
caring for 
culturally diverse 
patients in an 
acute care setting.  
Författare: 
Cioffi, J 
Tidskrift: 
Contemporary 
nurse 
Årtal: 2005 

Kvalitativ studie. 
 
Sjuksköterske- 
perspektivet  
 

Problem: Många 
internationella studier 
visar 
sjuksköterskornas 
frustration, svårighet 
och utmaning att 
vårda patienter med 
annan kulturell 
bakgrund. 
Syfte: Ta reda på 
sjuksköterskornas 
upplevelser av att 
vårda vuxna patienter 
från främmande 

10 sjuksköterskor 
med utländsk 
bakgrund. Varje 
intervju tog 1 
timma och spelades 
in. Öppna frågor. 
Varje intervju 
lästes flera gånger 
och analyserades 
för att hitta helheter 
för att sedan kodas 
och sättas in i nya 
teman. 

Resultatet redovisades 
sedan i 3 huvudteman. 
– inhämta kulturell 
kunskap. 
– skapa förtroende till 
patienter med olika 
kulturer. 
– engagemang till 
patienter med olika 
kulturer. 
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länder på 
medicinsk/kirurgisk 
akutvårdsavdelning. 

Titel: Culturally 
diverse patient – 
nurse interactions 
on acute care 
wards.  
Författare: 
Cioffi, J 
Tidskrift: 
International 
Journal of Nursing 
Practice 
Årtal: 2006 

Kvalitativ studie. 
 
Patient och 
Sjuksköterske- 
perspektivet 
      
 
 
                         

Problem: Det har 
inte gjorts några 
studier i Australien 
då invandringen har 
ökat. Med relationen 
mellan sjuksköterskor 
och patienter med 
annan kultur 
Syfte: Är att ta reda 
på sjuksköterskornas/  
patienternas 
upplevelser på en 
akutvårdsavdelning. 

8 sjuksköterskor 
och 8 patienter. 7 
män, 1 kvinna och 
sjukhusvistelsen 
minst 3 dagar. De 
intervjuades var för 
sig och det 
spelades in under 
45 min. Vid 
språkproblem 
använde man sig av 
de tvåspråkiga 
kollegorna. Öppna 
frågor till både 
parter. Intervjuerna 
analyserades. 

Resultatet redovisades 
sedan i 3olika teman. 
– spänningar i 
vårdrelationen mellan 
sjuksköterskor och 
patienter. 
– identifierade och 
utmärkande skillnader. 
– vara medvetenhet om att 
det finns olika hinder. 

Titel: Meeting the 
needs of minority 
ethnic patients. 
Författare: 
Cortis, J-D. 
Tidskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing 
Årtal: 2004 

Kvalitativ studie. 
 
Sjuksköterske- 
perspektivet 
 
 

Problem: Vissa 
aspekter i vårdandet 
av att vårda patienter 
med specifikt etnisk 
minoritet (pakistansk) 
tillhörighet har 
uppmärksammats i 
litteraturen. Men få 
studier har gjorts. 
Syfte: Undersöka 
sjuksköterskornas 
erfarenheter av vård 
av patienter från en 
specifik etisk 
minoritetsgrupp. 

30 sjuksköterskor 
från 3 olika 
avdelningar. Semi-
strukturerade 
Intervju studie med 
efterföljande 
frågeformulär. 
Intervjuerna 
kategoriserades och 
kodades. 
Varje intervju tog 1 
timma. 

Resultatet redovisades 
sedan i 4 olika teman. 
– kulturell och andlig 
förståelse. 
– kunskap om Pakistanska 
samhället. 
-sjuksköterskornas 
utmaning och brister. 
– möjliga förklarande 
faktorer. 

Titel: Immigrants 
in emergency 
care: Swedish 
health care staff´s 
experiences.  
Författare: 
Hultsjö, S, Hjelm, 
K 
Tidskrift: 
International 
Nursing Review 
Årtal: 2005 

Kvalitativ studie. 
 
Sjuksköterske- 
perspektivet 
      
 
 
                         

Problem: Andelen av 
patienter med annan 
kulturell bakgrund 
ökar i Sverige vilket 
gör att det uppstår 
nya krav på 
vårdpersonalen. 
Syfte: Identifiera 
vårdpersonalens 
upplevelser av att 
vårda och möta 
patienter med 
problem på olika akut 
avdelningar. 

Intervjuer på 3 
olika 
akutvårdsmottagni
ngar. 22 kvinnor 
och 13 män och 
intervjuades i olika 
stora grupper under 
1,5-2 timmar. 
Semistrukturerade 
frågor som 
spelades in för att 
sedan analyseras av 
två oberoende 
personer.  

Resultatet redovisades 
sedan i 8 teman. 
-svårigheter relaterat till 
annorlunda beteenden. 
– språkbarriärer. 
– svårigheter relaterat till 
anhöriga. 
– könsrelaterade 
svårigheter. 
– organisations-
svårigheter. 
– svårigheter med 
patienternas tidigare 
upplevelser. 
– svårigheter som kan 
uppstå när flyktingar 
söker asyl. 
– sjukvårdspersonalens 
upplevelser av våld. 
 

Titel: Professional 
Uncertainty and 
Disempowerment 
Responding to 

Kvalitativ studie. 
 
Sjuksköterske- 
perspektivet 

Problem: trots att det 
finns ökad kunskap 
om kulturer och 
”Guide-Lines” finns 

 18 grupper med 
totalt 106 
sjukvårdpersonal 
som har olika 

Resultatet redovisades 
sedan i 4 olika teman. 
– personalens osäkerhet. 
– fokus på kulturell 
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Ethnic Diversity 
in Health Care: A 
Qualitative Study. 
Författare: Kai, 
J., Beavan, J., 
Faull, C., Dodson, 
L., Gill, P. & 
Beighton, A. 
Tidskrift: . PLoS 
Medicine 
Årtal: 2007 

      
 
 
                         

det lite kunskap om 
hur 
sjukvårdspersonalen 
upplever att arbeta 
med 
minoritetskulturer. 
 Syfte: Ta reda på hur 
vårdpersonalen 
upplever att vårda 
patienter med annan 
kulturell bakgrund. 

yrken på olika 
sjukvårdsinriktning
ar.  Gruppernas 
storlek var mellan 
5-11 stycken. 
Gruppdiskussioner
na pågick i 1,5-2 
timmar som 
spelades in. 74 
kvinnor och 32 
män. Intervjuerna 
analyserades. 

expertis. 
– spänningar I kulturella 
möten. 
– vårdpersonalens 
osäkerhet kan leda till att 
omvårdnaden blir lidande. 
 

Titel: Care giving 
to Patients Who 
Are Culturally 
Diverse by 
Swedish Last – 
Year Nursing 
Students. 
Författare: 
Lundberg, P-C, 
Bäckström, J. & 
Widén, S.  
Tidskrift: Journal 
Transcultural 
Nursing. 
Årtal: 2005 

Kvalitativ studie. 
 
Sjuksköterskestu
dentens 
perspektiv  
 

Problem: Då Sverige 
numer är ett 
mångkulturellt 
samhälle ställer det 
ökade krav på att de 
skall vara mer 
förberedda och få 
mer utbildning. 
Syfte: Beskriva 
svenska sista års 
sjuksköterskestudente
rnas upplevelser att 
vårda patienter med 
annan kulturell 
bakgrund 

Intervjuer och 
fråge formulär till 
107 deltagare. Till 
en del studenter 
(15) hade de även 
semistrukturerade 
frågor för att 
stämma av fynden 
som tog mellan 45-
90 minuter och 
spelades in. 
Studenterna skulle 
ha minst 3 perioder 
av praktik. De 
delades in i 2 
grupper. 
Intervjuerna lästes, 
kodades och 
kategoriserades. 

Resultatet redovisades 
sedan i 3 olika teman med 
subtema. 
– kulturell medvetenhet. 
(Subtema: Språk och 
kommunikation. 
Patienternas anhöriga. 
Kulturella beteende). 
– studenternas brist på 
kulturell kunskap. 
– kulturell nyfikenhet. 
 

Titel: Nurses´ 
Descriptions of 
Caring for 
Culturally Diverse 
Clients.  
Författare: 
Reimer Kirkham, 
S. 
Tidskrift: 
Clinical Nursing 
Research. 
Årtal: 1998 

Kvalitativ studie. 
 
Sjuksköterske- 
perspektivet  

Problem: Trots 
teoretisk kunskap hos 
sjuksköterskorna har 
det gjort få studier 
om hur 
sjuksköterskorna 
verkligen upplever att 
vårda patienter med 
annan kultur. 
Syfte: Var att 
undersöka om ökad 
kulturkompetens hos 
vårdpersonalen ger 
kulturspecifik vård. 

8 sjuksköterskor 
som intervjuades 
två gånger och som 
spelades in. Öppna 
frågor. Intervjuerna 
analyserades 
genom att läsas 
upprepade gånger 
som därefter 
kodade och 
kategoriserades. 

Resultatet redovisades i 3 
teman. 
– motsträviga, allsidiga 
och passionerade 
sjuksköterskor. 

Titel: Nurses´ 
experiences of 
caring for South 
Asian minority 
ethnic patients in a 
general hospital in 
England 
Författare: 
Vydelingum, V 
Tidskrift: . 
Nursing Inquiry 
Årtal: 2006 

Kvalitativ studie. 
 
Sjuksköterske- 
perspektivet 
      
 
 
                         

Problem: Det finns 
få studier som 
specifikt undersökt 
sjuksköterskornas 
vårdande av patienter 
från 
minoritetsgrupper. 
Syfte: Beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelse att vårda 
SydAsiatiska 
patienter på sjukhus i 
södra England. 

43 deltagare. 22 
sjuksköterskor och 
18 undersköterskor 
från 6 olika 
avdelningar. Man 
spelade in 
intervjuerna förde 
anteckningar och 
hade öppna frågor. 
Intervjuerna 
analyserades och 
kodade och 
kategoriserades. 

Resultatet redovisades 
sedan i olika teman. 
Sjuksköterskorna hade 
olika syn av att behandla 
patienter med annan 
kulturell bakgrund, från 
att behandla alla lika till 
att ha en önskan om ökad 
kulturell kompetens. 
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