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Abstrakt 

Bakgrund: Invandringen i Sverige ökade med tre procent år 2012. Patienter från olika kultu-

rer kan ha speciella omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska ska han/hon ge vård med hänsyn 

till patientens tro, vanor och värderingar. Patienter kan ha annan kultur som kan leda till 

andra förväntningar än sjuksköterskans egna.  Detta kan då resultera i att kulturkrock upp-

står. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att vårda 

patienter med olika kulturella bakgrunder. Metod: Arbetet gjordes som en litteraturöversikt 

med 11 kvalitativa artiklar samt 1 kvantitativ artikel. Analysen och sammanställningen gjor-

des av båda författarna Resultat: Sex olika områden identifierades: Närståendes inverkan i 

omvårdnad av invandrarpatienter, Sjuksköterskans bristande kunskap gällande kulturskillnader, 

Kommunikationssvårigheter vid omvårdnad av invandrarpatienter, Patriarkaliska beteendets betydel-

se vid omvårdnad av invandrarpatienter, Sjukhuskostens betydelse i omvårdnad av invandrarpatien-

ter och Kulturella beteendets inverkan vid omvårdnad av invandrarpatienter. Diskussion: Resulta-

tet överensstämde med att det krävs att sjuksköterskan är tydlig i kommunikationen med 

närstående. Det kan vara skrämmande att vårda dessa personer med samtidigt utvecklande. 

Kommunikationshjälpmedel kan användas för att minska kommunikationssvårigheter.  När 

tydliga rutiner saknas kan flexibilitet hos sjuksköterskor underlätta situationer. Slutsats: Vi 

skulle vilja att det ingick grundläggande utbildning gällande olika kulturer i sjuksköterske-

utbildningen. 
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Vi har valt att skriva om sjuksköterskans upplevelser av att vårda invandrarpatienter med 

olika kulturella bakgrunder. Varför vi valde ämnet beror dels på att vi har invandrarbak-

grund samt att i tidigare vårdarbete som undersköterska kommit i kontakt med dessa pati-

enter.  

Bakgrund 

År 2012 var cirka femton procent, 1,5 miljoner av Sveriges population födda i andra länder. 

Detta innebär att invandringen ökade i Sverige med tre procent år 2012 (SCB, 2013). Personer 

med olika kulturella bakgrunder, med det menas personer som emigrerat till Sverige, turis-

ter, etniska grupper och landets urbefolkning, kommer sjuksköterskor att möta i sitt arbete 

(Hanssen, 2005, s. 78). Hanssen (2007, s. 13) menar att dessa personer kan ha behov, förvänt-

ningar och beteende som är annorlunda än vad sjuksköterskor har erfarenhet av. Dock är 

alla människor enligt FN (2012) lika i värde och har samma rättigheter oavsett religion, hud-

färg, ras och språk.  

Definitioner 

Kultur. Kultur är något som skapas i människors vardag. Kultur ses som en process och kan 

handla om matvanor, syn på religion, attityder samt språk (Hanssen, 2007, s. 15) 

Invandrare. Med invandrare menas asylsökande, flyktingar eller personer som har flyttat till 

Sverige av annan orsak (Hanssen, 2005, s. 78). Etniska grupper och invandrare anses också 

vara en grupp med olik religiös och kulturell bakgrund samt en grupp som har språkliga 

skillnader (Hanssen, 2007, s. 15). I detta arbete används begreppet ” patient med invandrar-

bakgrund” vid beskrivningen av patienter med främmande kulturell bakgrund i forsknings-

resultat och diskussion. 

Patriarkat. Patriarkat handlar om ett familj- eller samhällsystem där det är män som har hand 

om beslutsfattande. I ett familjsystem kan det innebära att det är fadern som har makten över 

familjen (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2012) 
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Patientens upplevelser 

Cioffi (2006) har funnit att invandrarpatienter i vården upplever rasskillnader samt att ibland 

får en känsla av att bli diskriminerade i mötet med sjuksköterskor. När patienter blir inlagda 

på sjukhus förväntar de sig att närstående kommer på besök och ska finnas nära. Detta upp-

levs stödjande och ger trygghet hos patienter. När invandrarpatienter har behov av att bli 

vårdade av personal med samma kön kan detta missuppfattas, med det menas att vårdper-

sonal tror att patienter nekar att ta emot hjälp. Dock beror detta behov på patientens tros-

uppfattning. Vidare beskrivs i studien att patienter och sjuksköterskor ibland har olika kul-

tur och tillhörande föreställningar. Patienterna föredrar sjuksköterskor med invandrarbak-

grund. Ibland upplevs att sjuksköterskor har bristande kunskap om kulturskillnader och kan 

då omedvetet kränka patienter.  Gällande kommunikation och behov av information menar 

patienter som har språksvårigheter att tid behövs till att förmedla sig och för att förstå in-

formation. En del patienter menar även att det är viktigt för dem att lära känna sin sjukdom, 

få information om behandling samt omvårdnadsinsatser som patienter kan utföra på egen 

hand (Cioffi, 2006). Bäärnhielm (2007, s. 287) menar att det för god kommunikation och gott 

bemötande i vården krävs medvetenhet gällande kulturella olikheter hos patienter. Hanssen 

(2007, s. 15) menar att kunskap om patientens kultur och religion är en viktig del av vården 

och kan då skapa trygghet hos patienten. Enligt Koslander och Arvidsson (2006) beskriver 

patienter att andlighet även kan inge styrka och trygghet, de förväntar sig att sjuksköterskor 

skall tillgodose deras andliga behov. Sjuksköterskans intresse av att lyssna till patienten ger 

en positiv känsla. Dock upplevs av patienter att sjuksköterskor har bristande kunskap samt 

att en del av sjuksköterskorna undviker samtal kring andlighet. McSherry och Jamieson 

(2011) menar att andlighet kan vara kopplad till religion och tro eller vara ett humanistiskt 

synsätt på liv och tro. 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskan har till uppgift att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala, andliga 

samt kulturella behov (Socialstyrelsen, 2005). Som sjuksköterska ska han/hon ge omvårdnad 

som tar hänsyn till mänskliga rättigheter samt respekterar patientens tro, värderingar och 

vanor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  Sjuksköterskan skall vara empatisk, lyhörd, ha 

ett respektfullt sätt vad gäller bemötande av patienter och dess anhöriga samt utföra vårdin-
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satser på ett tryggt och säkert sätt. Vidare beskrivs att sjuksköterskan ska ha förmåga till att 

undervisa och informera patient och närstående samt att försäkra sig att given information 

förståtts. Patienter som inte kan uttrycka sig själv ska uppmärksammas av sjuksköterskan 

(Socialstyrelsen, 2005).  

Problemformulering 

Statistik har visat att antalet invandrare ökar i Sverige. Sjuksköterskor kommer i kontakt 

med personer från många olika kulturer vilka kan ha andra förväntningar, speciella om-

vårdnadsbehov samt språkskillnader.  Eftersom dessa personer kan ha annan kultur än sjuk-

sköterskan själv kan detta bland annat leda till att patientens förväntningar på omvårdnad 

skiljer sig från sjuksköterskans, vilket kan resultera i att kulturkrock uppstår. Vår önskan är 

att dessa personer ska få så bra vård som möjligt, det är därför av vikt att sjuksköterskor får 

ökad kunskap om hur dessa problem kan upplevas.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att vårda 

patienter med olika kulturella bakgrunder. 

Metod 

Design 

Arbetet består av en litteraturöversikt. Enligt Polit och Beck (2012, s. 95, 732) innebär en litte-

raturöversikt en kritisk sammanställning av befintlig kunskap inom ett visst forskningsom-

råde. Syftet är bland annat att ge en överblick över redan existerande forskning och att be-

kräfta behov av vidare forskning samt utbildningssyfte.  

Inklusions- och exlusionskriterier 

För att inkluderas i arbetet skulle artiklarna syfta till att beskriva sjuksköterskans upplevelser 

av att vårda patienter med andra kulturella bakgrunder. De skulle vara skrivna på engelska 

eller svenska. Artiklarna skulle vara utifrån sjuksköterskans perspektiv. Studierna som inne-

höll både sjuksköterskors och patienters perspektiv exkluderades. Artiklar som enbart hand-

lade om kommunikationssvårigheter exkluderades.  



 
 

4 
 

Litteratursökning 

Databaserna som användes var Cinahl, PubMed och PsycInfo. I Cinahl användes Headings: 

nurse attitudes, cultural diversity, ethnic groups, transcultural nursing. I PubMed användes 

MeSH-termer: nurse patient relation, cultural diversity, conflict (psychology). I PsycInfo 

användes Headings: attitudes of nurses, multiculturalism or multicultural, cultural diversity. 

Sökningarna kompletterades med fritextord: transcultural nursing, multicultural. 

Avgränsningarna som tillämpades var: peer-reviewed, humans, engelska samt svenska artik-

lar. 

Tabell 1 Översikt av artikelsökning 

Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Exkluderade 

artiklar 

Utvalda artik-

lar 

Cinahl 

130916 

Nurse attitude AND 

cultural diversity 

Peer-reviewed, 

humans, English, 
Swedish,  

45 4* 

35** 

2*** 

Cioffi (1998), Høye 

& Severinsson 
(2008), Nielsen & 

Birkelund (2009), 

Skott & Lundgren 
(2009) 

PubMed 

130917 

Nurse patient 
relation AND 

Cultural diversity 

AND conflict 
(psychology) 

Humans, Swedish, 
English 

15 4* 

10** 

Høye & 
Severinsson (2010) 

PubMed 

130917 

Attitude of 

healthpersonnel 

AND ethnic groups 
AND nurse patient 

relation 

Humans, Swedish, 

English, abstract 

available 

54 5* 

47** 

1*** 

Murphy & Macleod 

(1993) 

Cinahl 

130917 

 

Nurse attitudes 

AND ethnic groups 

AND transcultural 
nursing 

Peer-reviewed, 

Swedish, English, 

humans 

8 2* 

4** 

Boi (2000), Cortis 

(2004) 

Psychinfo 

130930 

Attitudes of nurses 
AND multicultural 

OR multicultural-

ism 

Peer-reviewed, 
Swedish, English, 

humans 

39 6* 

30** 

1*** 

Festini et al. (2009), 
Hultsjö & Hjelm 

(2005) 

Cinahl 

130930 

Transcultural 
nursing AND 

multicultural 

Peer-reviewed, 152 23* 

67** 

Diver et al. (2003), 
Ekblad (2000) 

*Exkluderat efter att ha läst abstract **Exkluderat efter att ha läst titel ***Använt som bakgrundsartikel/exkluderat efter att ha läst hela 

artikeln 

Urval och granskning 

Urvalsprocessen gjordes i tre steg. I första steget lästes artiklarnas titlar, i andra steget lästes 

abstrakt som överensstämde mot vårt syfte, samt i tredje steget lästes hela artiklar som an-
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sågs relevanta. Artiklarna som ansågs relevanta och inte fanns i fulltext beställdes. Valda 

kvalitativa artiklar granskades enligt SBU:s granskningsmall för kvalitativ forskning. Där 

delas de in i graderna hög, medel och låg utifrån studiens kvalitet. Artiklarna av hög och 

medelkvalitet inkluderades. Den kvantitativa resultatartikeln granskades med Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativ metod, där utifrån studiens kvalitet delas de 

in i graderna I, II och III. Sammanlagt användes elva kvalitativa artiklar och en kvantitativ 

artikel. En sammanställning över artiklarna presenteras i bilaga 3. Artiklarna av låg kvalitet 

samt de som innehöll mer än sjuksköterskans perspektiv exkluderades och valdes att använ-

da i bakgrund samt diskussion. Valda studier hade utförts i: Sverige, Danmark, Norge, Itali-

en, England och Australien.  

Analys 

Analysen av de 12 resultatartiklarna i studien inspirerades av Axelsson (2012, s. 212). Ana-

lysförfarandet gjordes i följande steg: Noggrann läsning av artiklarna i sin helhet för att få en 

överblick. Därefter lästes dem igen och under tiden antecknades återkommande huvudfynd i 

varje artikel som svarade till studiens syfte. Papper i olika färger användes för att få en struk-

tur. Nästa steg var genomgång av anteckningarna samt identifiering av likheter och skillna-

der av huvudfynden. Detta steg resulterade till sex olika områden: Närståendes inverkan i om-

vårdnad av invandrarpatienter, Sjuksköterskans bristande kunskap gällande kulturskillnader, Patriar-

kaliska beteendets betydelse vid omvårdnad av invandrarpatienter, Kommunikationssvårigheter vid 

omvårdnad av invandrarpatienter, Sjukhuskostens betydelse i omvårdnad av invandrarpatienter samt 

Kulturella beteendets inverkan vid omvårdnad av invandrarpatienter.  

Etiska överväganden 

Inkluderade resultatartiklar har granskats och kontrollerats av författarna för att säkerställa 

att respektive artiklar innehåller etiska aspekter, och att deltagarna i resultatartiklarna har 

deltagit frivilligt samt fått informerat samtycke. Författarna till denna litteraturöversikt har 

skrivit resultatdelen så objektivt som möjligt, med det menas att författarna inte lagt till egna 

åsikter och värderingar i resultatet. Resultatdelar som inte överensstämde med författarnas 

förväntningar exkluderades inte. Enbart artiklar av hög och medelkvalitet valdes att arbeta 

med.  
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Resultat 

Under analysen framkom sex olika områden. Dessa är Närståendes inverkan i omvårdnad av 

invandrarpatienter, Sjuksköterskans bristande kunskap gällande kulturskillnader, Kommunikations-

svårigheter vid omvårdnad av invandrarpatienter, Patriarkaliska beteendets betydelse för omvårdnad 

av invandrarpatienter, Sjukhuskostens betydelse i omvårdnaden av invandrarpatienter och Kulturella 

beteendets inverkan vid omvårdnad av invandrarpatienter. 

Närståendes inverkan i omvårdnad av invandrarpatienter 

Festini, Focardi, Bisogni, Mannini och Neri (2009) har funnit att majoriteten (78 %) av sjuk-

sköterskor i studien upplever svårigheter i omvårdnad av patienter med invandrarbakgrund 

och närstående. Høye och Severinsson (2010) menar att det kan uppstå konflikter mellan 

sjuksköterskor, patienter och närstående som kan ha inverkan för omvårdnaden.  

Närstående ville oftast medverka i omvårdnaden av patienten. Sjuksköterskor hävdar att 

närstående ska vara mer involverade i omvårdnaden. En tradition där närstående vill vara 

delaktiga i omvårdnaden kan dock leda till att sjuksköterskorna inte blir primära vårdare 

(Cortis, 2004; Høye & Severinsson, 2010). 

”In some cultures it is common that whenever a person is sick, he or she will be totally cared 

for by their family, and the family is anxious to do so.”( Høye & Severinsson, 2010, s. 

861) 

Enligt Scott och Lundgren (2009) menar sjuksköterskor att det är tidskrävande då närstående 

vill vara delaktiga i omvårdnaden då information gällande insatser måste ges flera gånger. 

Närstående kan ha många olika åsikter om omvårdnadsinsatser, det vill säga vad som ska 

göras och inte göras. I denna situation menar sjuksköterskor att de måste vara försiktiga med 

ordval då närstående annars kan kränkas. Närståendes delaktighet i omvårdnaden upplevs 

ändå positivt av sjuksköterskorna i studien då patienten anses bli tryggare och mindre bero-

ende av vårdpersonalen.   

Närstående sågs som en viktig del av omvårdnaden, en viktig resurs för att lära känna pati-

entens kultur och trosuppfattningar vilket kan bidra till en säkrare och effektivare vård (Boi, 

2000; Murphy & Macleod, 1993). Närstående som kunde språket fungerade även som tolk då 

informationen inte handlar om något viktigt såsom medicinsk behandling och diagnos. När-
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stående som tolk kan dock vara problematiskt eftersom de ibland inte vill berätta om saker 

som de anser känsliga (Boi, 2000; Cortis, 2003; Høye & Severinsson, 2008; Murphy & Macle-

od, 1993; Nielsen & Birkelund, 2008). En del sjuksköterskor upplever ibland att patienter inte 

vill att närstående ska få all information om deras sjukdom och behandling. Att ha närståen-

de som tolk riskerar sekretessen (Cioffi, 2005).  

Många sjuksköterskor upplevde att närstående och för många besökare till patienten gjorde 

att det blir trångt i patientsalen samt att de ockuperade korridorer, vilket ledde till svårighe-

ter för utförandet av omvårdnadsinsatser samt att andra patienter blev störda av det. (Boi, 

2000 ; Høye & Severinsson, 2008; Nielsen & Birkelund, 2008). 

”it was very difficult, because the ward was crowded and approximately 30 people arrived. 

They were on wall and in the corridor, so that other family members did not any space at 

all.” (Høye & Severinsson, 2008, s. 342) 

Sjuksköterskor kan uppleva närstående som nonchalanta och oengagerade som att de egent-

ligen inte bryr sig om patienten (Murphy & Macleod, 1992). Att besöka sin anhörige på ett 

sjukhus upplevs mer som en skyldighet (Cortis, 2004). Närstående som kommer på besök 

upplevs ibland inte ha respekt över besökstider. Sjuksköterskor har olika flexibilitet gällande 

besökstider och antal besökande till patienten. (Høye & Severinsson, 2008). Detta kan bero på 

att närstående inte förstått informationen om besökstider (Høye & Severinsson, 2010).  

Sjuksköterskorna i studien (Høye & Severinsson, 2010) kände sig överflödiga, de diskuterade 

inte samarbetet med patientens närstående som ibland tog för givet att aktivt delta i om-

vårdnaden. Sjuksköterskorna upplevde stress på grund av närstående runtomkring patien-

ten samt svårigheter till att anpassa sig efter olika behov och krav. Sjuksköterskor i studierna 

(Festini et al. 2009; Høye & Severinsson, 2010) upplevde svåra situationer, det vill säga när 

närstående sörjer, som obekväma då de inte vet hur de ska trösta närstående.  

Festini et al. (2009) har funnit att närståendes vilja till att efterleva religiösa traditioner kan 

komma i konflikt med medicinsk behandling. Till exempel när föräldrar till ett barn vägrar 

blodtransfusion som barnet kan behöva.  
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Sjuksköterskans bristande kunskap gällande kulturskillnader 

Många av sjuksköterskorna i studierna ansåg sig ha bristande kunskap om patientens kultur 

och att lära känna patienters kultur försvåras ytterligare då patienter inte kan landets språk. 

Det ledde till att sjuksköterskorna kände sig osäkra och oroliga över att göra fel samt svårig-

heter att hantera situationer på ett kulturellt och religiöst sätt. Vissa sjuksköterskor hade ald-

rig vårdat patient med invandrarbakgrund och kände sig oförberedda på att vårda dessa 

patienter. Andra sjuksköterskor fick ökad kunskap om olika kulturer samt kände sig mer 

kompetenta. Kollegor och vetenskapliga artiklar ansågs vara till hjälp för ökad kunskap (Boi, 

2000; Diver, Molassiotis & Weeks, 2003; Hultsjö & Hjelm, 2005). 

”I´m not used to all these Asian cultures and I´m afraid that I´ll do something 

wrong…there is always something for you to learn…there are different ends to the spectrum 

to all these things…”(Boi, 2000, s. 385) 

Sjuksköterskor i andra studier ansåg att dessa patienter är som vanliga individer och inte 

bara personer som tillhör en kulturell grupp med viss tradition. Det kan vara gynnsamt att 

utbyta kunskap tillsammans. Sjuksköterskorna upplevde sig tidigare ha fördomar, men så 

fort de började arbeta lärde de sig att det inte var så farligt som de tidigare hade trott (Cioffi, 

2005; Scott & Lundgren, 2009). Enligt Cioffi (2005) menar sjuksköterskor att de inte har fått 

en adekvat utbildning gällande kunskap för att vårda patienter med invandrarbakgrund.  I 

studierna (Boi, 2000; Ekblad Marttila & Emilsson, 2000) framkom att det behövs mer utbild-

ning om olika kulturer och vanliga religioner på grund av att dessa patienter finns i vården.  

Trots svårigheter samt känslor av stress och frustration i omvårdnad av invandrarpatienter 

har sjuksköterskor upplevt detta positivt. De fann glädje, utmaning, chans till att lära känna 

sig själv och få kunskap om andra kulturer (Murphy & Macleod, 1993).  

I en studie av Cortis (2004) har framkommit att andligt behov hos invandrarpatienter är ut-

manande och svårt att tillgodose i vården. Detta dels på grund av bristande kunskap om 

andlighet hos sjuksköteskor, att andlighet anses kopplad till religion samt att det saknas till-

gång till lokaler på sjukhuset där invandrare kan utöva sin religion ifred. Ett antal av sjuk-

sköterskorna i studien tror att det är av vikt att vårda dessa patienter på ett kulturellt och 

andligt sätt då det kan påverka patienten till snabbare återhämtning. Dock anser majoriteten 
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i studien motsatsen, med detta menas att kultur och andlighet inte är av betydelse för om-

vårdnaden.  

”…about spirituality…there is no place for spirituality in any sort of formal sense at all in 

healthcare…” (Cortis, 2004, s. 53) 

Kommunikationssvårigheter vid omvårdnad av invandrarpatienter 

I studierna (Cortis, 2004; Høye & Severinsson, 2008) framkommer att språkproblematik orsa-

kar osäkerhet, frustration och skuldkänslor hos sjuksköterskorna. Det förekommer känslor 

av ovisshet huruvida patienten eller närstående förstår given information. Bristande kom-

munikation anses av många sjuksköterskor vara det största problemet i arbetet med patien-

ter med invandrarbakgrund, men det finns sjuksköterskor som motsäger och hävdar att det 

finns hjälpmedel för att underlätta kommunikationen exempelvis teckenspråk, bandspelare 

och bilder. Frånvaro av närstående skapar problem eftersom sjuksköterskor förväntar sig att 

de ska uppfylla en funktion som tolk. Majoriteten av sjuksköterskorna i studierna har inte 

använt sig av sjukhustolk på grund av att det är kostsamt samt svårtillgänglig. Hultsjö och 

Hjelm (2005) har påvisat att det ibland kan vara frustrerande för personal att hitta lämplig 

tolk med rätt kön. Detta gäller patienter som vill bli vårdad av samma kön. I studierna (Ek-

blad, Marttila & Emilsson, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005) har framkommit att det kan uppstå 

missförstånd i kommunikationen mellan sjuksköterskor, patient och närstående. Kommuni-

kationssvårighet kan vara hinder för bedömning av patientens hälsotillstånd. Murphy och 

Macleod (1993) har beskrivit att språksvårighet kan ha inverkan på vårdkvalitet. Detta kan 

innebära att sjuksköterskor inte har möjlighet att ge psykologiskt stöd till patient och närstå-

ende. En annan studie (Cioffi, 2005) menar även att det kan vara ett hinder till att ge patien-

ten emotionellt stöd.  I studierna (Diver et al. 2003; Nielsen & Birkelund, 2008) har det be-

skrivits att det är tidskrävande att kommunicera med patienter och närstående som har 

språksvårigheter. Det drabbar även övriga patienter då personalen spenderar mer tid hos 

dessa patienter. Irritation hos sjuksköterskor uppstår på grund av att omvårdnaden tar läng-

re tid då patienten inte kan förstå språket. Dock har Scott och Lundgren (2009) påvisat att om 

det finns en lust och vilja hos sjuksköterskor till att förstå dessa patienter kan kommunika-

tionsproblemet minskas betydligt.  
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Patriarkaliska beteendets betydelse vid omvårdnad av invandrarpatienter 

Sjuksköterskor uppfattar patriarkaliskt beteende som hot mot deras identitet som kvinnlig 

sjuksköterska. Patriarkalisk familj ibland saknar respekt för sjuksköterskor och såg dem som 

underordnade.  Män i patriarkalisk familj anses högljudda, aggressiva och dominanta. Dock 

har en del av sjuksköterskorna träffat familjer med invandrarbakgrund som var positiva och 

hade respektfullt uppförandet samt tillit till sjuksköterskor (Cioffi, 2005; Høye & Severins-

son, 2008) . 

”Her husband was the interpreter and before discharge he wanted a talk with the chief. I 

came, because I was the ward sister. He refused to talk to me, because I was a woman.” 

(Høye & Severinsson, 2008, s. 344) 

Nästan all information ges till patienten via maken eller annan manlig närstående som ses 

som en överordnad i familjen. Att information behöver tolkas och levereras av en manlig 

familjmedlem kan komma i konflikt med patienten och närståendes rätt att bli professionellt 

informerad (Høye & Severinsson, 2010). Studien av Festini et al. (2009) har redovisat att mus-

limska fäder har svårt att acceptera kvinnliga sjuksköterskor som vårdare till deras barn. 

Enligt Hultsjö och Hjelm (2005) och Cortis (2004)  kan det förekomma svårigheter relaterat 

till könsroll beroende på olika kulturell bakgrund. Till exempel att kvinnan inte får agera när 

maken är frånvarande från sjukhuset då det är mannen som avses vara den som ska ha kon-

takt med personalen. Att bli vårdad av personal av motsatt kön kan upplevas obekvämt och 

ibland kan dessa patienter ha svårt att uttrycka dessa känslor. Høye och Severinsson (2010) 

hävdar att könsskillnader i vården kan förekomma, dock finns likhet i många kulturer då 

vårdandet är ett inslag i föräldrarollen. Sjuksköterskor i studien anser att det är viktigt att 

täcka över muslimska kvinnliga patienters axlar och hår innan de får besök. En annan studie 

av Høye och Severinsson (2008) beskriver att bara axlar och hår som ej täckts över kan av 

närstående uppfattas som att hon är naken. Vidare beskriver sjuksköterskor att sådan kultu-

rell förväntan som nämns tidigare kan komma i konflikt med vedertagen omvårdnad, exem-

pelvis när en febrig kvinnlig patient måste luftas. 

Sjukhuskostens betydelse i omvårdnad av invandrarpatienter 

Det har visats att mat och matvanor är faktorer som kan orsaka svårigheter i omvårdnaden. 

Svårigheterna som kan uppstå kan vara att patienten och dess närstående vägrar äta maten 
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som serveras på sjukhuset på grund av kultur eller religion (Festini et al., 2009). Ett antal av 

sjuksköterskorna i studierna menar att maten som serveras på sjukhus är mindre anpassad 

till invandrare (Festini et al., 2009; Murphy & Macleod, 1993). 

”…it got to the point where she was hungry and wanted to eat but she couldn´t stand the 

food we were giving her.”(Murphy & Macleod, 1993, s. 446) 

 Cortis (2004) har påvisat att kunskap om invandrares matvanor är bristande hos sjukskö-

terskor. Många av dem tar för givet att invandrare är vegetarianer och få av sjuksköterskorna 

har kunskap om Halal det vill säga speciellt hantering av kött. Diver et al. (2003) anser att 

sjuksköterskor kan tillgodose invandrares särskilda matbehov, dock berättar inte patienter 

alltid själv om sina önskemål. Detta kan bero på att patienter kan känna sig till besvär.  Ett 

antal studier (Boi, 2000; Murphy & Macleod, 1993; Nielsen & Birkelund, 2009) har redovisat 

att det uppstår blandade åsikter hos sjuksköterskorna gällande då närstående tar med mat 

till sjukhuset. En del av sjuksköterskorna hävdar att maten som medtas luktar starkt och det 

kan upplevas besvärande för övriga patienter. Dock kan vissa sjuksköterskor uppskatta när 

närstående tar med mat till sjukhuset speciellt när patienten har en särskild diet som inte 

sjuksköterskor har kunskap om.  

Kulturella beteendets inverkan vid omvårdnad av invandrarpatienter 

Cortis (2004), Festini et al. (2009) och Høye och Severinsson (2010) har i sina studier kommit 

fram till att sjuksköterskor upplever att patienter med invandrarbakgrund har låg smärttrös-

kel. Invandrare anses ha ett överdrivet dramatiskt beteende vid smärta. Detta beteende för-

svårar sjuksköterskors bedömning av analgetikabehov.  

”It is somewhat difficult to judge to intensity of pain and their real need for analgesics. We 

are not used to patient who lie curled up because of pain.” (Høye & Severinsson, 2010, s. 

862) 

Nielsen och Birkelund (2009) belyser att patienter med invandrarbakgrund ofta uppvisar 

stark smärta. Sjuksköterskor känner sig osäkra på huruvida patienten har så ont som den 

visar. Svårigheter uppstår då det är svårt att bedöma om smärtan är lindrig eller allvarlig. 

Överdrivet beteende hos patienter upplevs störande av sjuksköterskor och övriga patienter.   

Høye och Severinsson (2008) och Hultsjö och Hjelm (2005) har beskrivit att sjuksköterskor 

uppfattar att invandrarpatienter och dess närstående är högljudda och emotionella, speciellt 
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kvinnor.  Vidare beskrivs ett överdrivet beteende i kommunikationen som till exempel yvigt 

kroppsspråk och högt tal.  

Förutom överdrivet beteende kan invandrarpatienter också uppvisa ett passivt beteende. 

Detta innebär att dessa patienter är mest sängliggandes och upplevs ha långsam återhämt-

ning från till exempel en operation. Patienterna upplevs även oansvariga över sin egenvård 

och förväntar sig att bli helt omhändertagen av sjukvårdspersonal (Cortis, 2004; Hultsjö & 

Hjelm, 2005).   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningarna gjordes främst i Cinahl på grund av svårigheter i de andra databaserna till att 

finna lämpliga artiklar som handlar om sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter. Andra 

svårigheter som uppstod under arbetets gång var att finna de rätta sökorden. Hjälp från 

mittuniversitets bibliotek fanns att tillgå dock gav det inte så mycket.  Sökord som ansågs 

relevanta testades fram, gjordes i olika kombinationer och kompletterades med fri text. Sök-

ningarna gjordes på varsitt håll därför kan sökorden skilja sig åt. Artiklarna som inkludera-

des till litteraturöversikten utgick endast utifrån sjuksköterskans perspektiv, vilket kan ses 

som en styrka, då det svarar till syftet. Studier som enbart handlade om kommunikations-

svårigheter exkluderades på grund av att ämnet beskrevs i de flesta inkluderade artiklar i 

litteraturöversikten.  

De flesta artiklar var av kvalitativ metod vilket kan ses som en styrka men önskvärt hade 

varit fler kvantitativa artiklar som kunde styrka de kvalitativa studierna med till exempel 

statistik på hur vanligt det är att sjuksköterskor upplever kommunikationssvårigheter. Artik-

larna hade liknande resultat dock framkom något nytt i alla artiklar därför anses dem an-

vändbara. Några av artiklarna fanns inte att tillgå i fulltext, därför beställdes dem. Valda 

artiklar bedömdes med hjälp av SBU:s bedömningsmall för kvalitativa studier samt Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa studier. Bedömningen gjordes av båda 

författarna för att eventuella åsikter skulle kunna diskuteras.  
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Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter. 

De ansågs inte förändras över tid, därför valdes inte årtal som begränsning i artikelsökning-

arna.  

Alla artiklar var skrivna på engelska och har översatts så korrekt som möjligt för att sedan 

formuleras om till svenska. Översättningen gjordes för att det inte skulle bli felaktigt tolkat 

dock går det inte att helt utesluta misstolkningar.  

En av artiklarna (Diver et al. 2003) hade både resultat och diskussion i resultatdelen vilket 

kan ses som en svaghet. Ändå syntes det tydligt vilket som var resultat och vilken som var 

diskussion. Artikeln var noggrant bearbetad och ansågs ändå användbar. På grund av svå-

righeter till att finna artiklar valde vi att inkludera den i arbetet.  

Hälften av inkluderade resultatartiklar var gjorda i Sverige och Norden. Vi anser att det är 

bra att ha med dessa studier på grund av att det kan visa att ämnet är aktuellt för svenska 

förhållanden.  

I början av analysen var det svårt att finna bra struktur vilket ledde till att analysarbetet tog 

längre tid än förväntat.  Grupphandledning gav oss inspiration och tips som gjorde att arbe-

tet kunde underlättas. Bra struktur ledde till att det blev lättare att sortera huvudfynd och se 

sex områden som redovisas i resultatet. Hela arbetet skrevs tillsammans av författarna. Det 

gavs chans till att kunna diskutera vilket kan vara en styrka.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskans upplevelser och erfaren-

heter av att vårda invandrarpatienter. Resultatet visar sex områden: Närståendes inverkan i 

omvårdnad av invandrarpatienter, Sjuksköterskans bristande kunskap gällande kulturskillnader, 

Kommunikationssvårigheter vid omvårdnad av invandrarpatienter, Patriarkaliska beteendets betydel-

se vid omvårdnad av invandrarpatienter, Sjukhuskostens betydelse i omvårdnad av invandrarpatien-

ter och Kulturella beteendets inverkan vid omvårdnad av invandrarpatienter.  

Resultatet visar att närstående till invandrarpatienter är en viktig del i omvårdnaden då de 

kan användas som tolk samt resurs för att lära känna patientens kultur. Ofta vill närstående 

medverka i omvårdnaden vilket kan upplevas både positivt och negativt.  Närstående som 
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tolkar kan ibland sålla information vilket kan ses som problem. Eftersom närstående ses som 

en viktig del i omvårdnaden menar vi att sjuksköterskan ska involvera och ta emot hjälp från 

närstående. Detta resultat visar att det är viktigt att sjuksköterskan försöker vara neutral för 

att kunna underlätta samarbetet med närstående. När närstående vill medverka i vården 

tycker vi att sjuksköterskan bör vara tydlig med vilka insatser som närstående får göra och 

inte får göra för att undvika konflikter. Om sjuksköterskan upplever att närstående sållar 

informationen är det kanske bättre att anlita professionell tolk då vi anser att en vuxen per-

son har rätt att få information om till exempel sin diagnos och behandling. Hanssen (2005, s. 

95-96) menar att en professionell tolk anses vara neutral och objektiv därför blir informatio-

nen mer korrekt översatt än då närstående tolkar samt att professionell tolk har lika sträng 

tystnadsplikt som sjuksköterskor. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) har patienten rätt 

till att få individuellt anpassad information om till exempel sitt hälsotillstånd.  

Resultat visar att närståendes närvaro kan bidra till att problem uppstår. Dessa problem kan 

innebära bristande respekt för besökstider och för många antal besökare, vilket kan påverka 

sjuksköterskans arbete samt kan övriga patienter besväras.  I studierna av Cioffi (2006) och 

Kirkham (1998) beskrivs liknande problem, att sjuksköterskan kände stress gällande närstå-

ende och stort antal besökande. Det kan vara rimligt att anta att det tillsammans i personal-

gruppen bör utformas rutin vad gäller antal besökare och besökstider som all personal sedan 

ska följa. Detta för att undvika att personalen hanterar situationen olika vilket kan leda till 

förvirring. När rutiner saknas kan det vara lämpligt att som sjuksköterska försöka vara flexi-

bel och ha förståelse för att patienter med invandrarbakgrund kan ha större behov av att ha 

sina närstående hos sig.  

Resultatet påvisade att sjuksköterskor ansåg sig ha bristande kunskap om olika kulturer vil-

ket ledde till känslor av frustration och osäkerhet. Utbildning till att vårda patienter med 

olika kulturella bakgrunder ansågs bristande. Liknande beskrivs i studien gjord av Kirkham 

(1998), majoriteten av sjuksköterskor fann sin utbildning otillräcklig till att kunna vårda pati-

enter med olika kulturella bakgrunder med hänsyn till deras kultur.  Då invandringen ökar 

till Sverige kan det vara rimligt att anta att dessa personer kommer bli mer vanligt förekom-

mande inom vården. Detta visar att det skulle kunna vara till hjälp om det kunde ingå 

grundlig undervisning om olika kulturer och religioner i sjuksköterskeutbildningen. Det 
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skulle också vara till hjälp om det fanns ett vårdprogram som beskriver vad som kan vara 

viktigt att tänka på vid vård av patienter från olika kulturer på sjukhus och andra vårdin-

rättningar, som är tillgängligt för all vårdpersonal.  Berlin, Johansson och Törnkvist (2006)  

belyser att sjuksköterskor i studien tror att formell utbildning om kulturkompetens kan för-

bättra vården av patienter från olika kulturer, och minska svårigheterna som till exempel 

bristande kunskap om patientens kultur samt känslan av att inte kunna tillgodose patientens 

behov till fullo.  

Resultatet visade också att sjuksköterskor som arbetat med patienter med invandrarbak-

grund trots svårigheter fann det lärorikt. De lärde sig mycket om sig själva och om främ-

mande kulturer samt att deras fördomar minskade. Resultatet överensstämmer med att det 

kan vara skrämmande att vårda patienter med främmande kulturer, men samtidigt kan det 

vara självutvecklande. Det visar också att öppenhet och nyfikenhet kan krävas för att kunna 

utvecklas som sjuksköterska. Hanssen (2007, s. 61) menar att sjuksköterskans reflektion över 

sitt arbete också kan leda till förbättrad omvårdnadskompetens.  

I resultatet redovisas att sjuksköterskor ansågs ha bristande kunskap gällande andlighet och 

att andlighet oftast är kopplat till religion. Ett stort antal av sjuksköterskorna ansåg att and-

lighet saknar betydelse för omvårdnad. Dessa faktorer ledde till att andligt behov inte kunde 

tillfredsställas. En annan faktor anses vara bristande tillgång till lokal där patienter kan ut-

öva sin religion. Dock beskriver Noble och Jones (2010) att andligt behov anses vara indivi-

duellt och relaterat till välbefinnande. Detta resultat påvisar att det är av vikt att patienter 

förmedlar sitt andliga behov. Som sjuksköterska kan det vara bra att lyfta fram ämnet till-

sammans med patienten för diskussion, gärna redan vid inskrivning. Tillfredsställande av 

andligt behov skulle kunna underlättas om det fanns lokal till detta på varje sjukhus. Enligt 

FN (2012) har var och en rätt till att utföra sina religiösa traditioner offentligt eller enskilt. 

Noble och Jones (2010) menar att sjuksköterskan själv inte behöver vara religiös, men öppen 

och lyhörd för att kunna tillgodose patientens andliga behov.  

Resultatet påvisade att kommunikationsproblem orsakar skuldkänslor, irritation och osäker-

het hos sjuksköterskor. Det finns möjlighet till sjukhustolk men få använder sig av dessa. Att 

ha vilja och intresse till att arbeta med dessa patienter kan underlätta kommunikationssvå-

righeterna. Detta överensstämmer med att kommunikationssvårigheter påverkar hela vård-
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situationen. Att som sjuksköterska uppleva en känsla av att inte gjort ett gott arbete kan vara 

frustrerande och ansträngande då det i sjuksköterskeyrket ingår att ta hand om människor. I 

sådan situation antar vi att det kan vara lämpligt att sjuksköterskan diskuterar tillsammans 

med arbetslaget, då kan personalen lyfta sina åsikter och ge förslag för att kunna förbättra 

vårdsituationen för patienter med invandrarbakgrund. Lyhördhet och öppenhet hos sjukskö-

terskan kan leda till att vårdpersonal känner sig uppmuntrade till att ge förslag och våga 

diskutera. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan som arbetsledare ta tillvara på 

arbetslagets erfarenheter och kunskaper för att ge en helhetsbaserad omvårdnad.  

I resultatet framkom att kommunikation anses vara ett stort problem dock finns ett antal 

sjuksköterskor som ansåg motsatsen då de kunde använda sig av hjälpmedel. Detta överens-

stämmer med att hjälpmedel i form av bland annat bilder och ordbok kan användas som 

komplement och att det bör tillämpas i vården. Enligt tidigare erfarenheter har vi varit med 

om att hjälpmedel används och även att det inte används. Till exempel har bilder tillämpats 

för att underlätta kommunikationen, vilket gav ett bra resultat. Enligt Kirkham (1998) kan 

sjuksköterskor förutom hjälpmedel använda sig av icke-verbal kommunikation, med det 

menas ögonkontakt, beröring, ansiktsuttryck samt att sitta mittemot patienten. Hanssen 

(2007, s. 45-46) menar att en icke-verbal kommunikation förmedlar mer än ord. Dock finns 

risk för att icke-verbal kommunikation inte har samma innebörd i olika länder. Därför är det 

av vikt att sjuksköterskan är lyhörd.  

 I resultatet framkom att tolk sällan används. Detta resultat visar att det kan vara en svår 

balans att veta när tolk ska involveras. Att använda tolk kan vara kostsamt men ändå är det 

viktigt för att patienten ska få adekvat information och att sjuksköterskan ska kunna känna 

sig trygg och veta att patienten har förstått informationen. Det skulle kunna underlättas om 

det fanns rutiner gällande tolktillämpning. Tuohy, McCarthy, Cassidy och Graham (2008) 

har påvisat att det i vissa vårdsituationer är uppenbart att det behövs tolk för optimal vård.  

Resultatet har visat att kommunikationssvårigheter är tidskrävande och kan leda till att öv-

riga patienter får mindre tid till omvårdnad och omsorg av sjuksköterskor. Detta visar att 

sjuksköterskan i sådan situation bör planera arbetet för effektivitet eller inkalla fler personal.  
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Slutsats 

Resultatet visar sammantaget att vård av patienter med invandrarbakgrund är en utmaning 

för sjuksköterskan. Dels på grund av närståendes inverkan, kommunikationssvårigheter 

samt bristande kunskap gällande kulturskillnader.  Detta resultat visar att tydliga rutiner 

krävs för att undvika konflikter och förvirring mellan sjuksköterskor, patienter och närstå-

ende. För att underlätta kommunikationssvårigheter kan hjälpmedel i form av bland annat 

bilder och ordbok användas samt att det bör utarbetas rutiner och anvisningar gällande tolk-

tillämpning för att minska kommunikationsvårigheter. Resultatet överensstämmer med att 

det i sjuksköterskeutbildningen finns behov av mer grundläggande utbildning i att vårda 

patienter med invandrarbakgrund. Detta skulle också kunna erbjudas som en fristående kurs 

för redan yrkesverksamma sjuksköterskor. Önskvärt vore att det på varje vårdinrättning ska 

finnas vårdprogram tillgängligt för all vårdpersonal som beskriver rutiner vid vård av pati-

enter med invandrarbakgrund.  
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Bilaga 3 

Översikt av resultatartiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Komen-

tarer 

gällande 

kvalitet 

Boi (2000), 

London 

Att belysa problem 

som sjuksköterskor 

stöter på när de vårdar 

patienter med olika 

kulturella bakgrunder. 

Kvalitativ under-

sökande studie 

Sjuksköters-

kor  n=7 

Fenomenografi. Be-

kvämlighetsurval. 

Intervju, bandspela-

re. 

Sjuksköterskor uppgav problem relaterade 

till språksvårigheter och bristande kunskap 

gällande patientens kultur, på grund av 

detta upplevde sjuksköterskor svårigheter 

att leverera vård av hög kvalitet. 

Hög kva-

litet 

Cioffi 

(1998), Au-

stralien 

Att beskriva sjukskö-

terskans erfarenheter 

av att vårda patienter 

med olika kulturella 

bakgrunder på medi-

cinsk och kirurgisk 

akutvård. 

Kvalitativ studie. Sjuksköters-

kor n=10 

Fenomenografi. 

Ändamålsenligt ur-

val. Intervju, band-

spelare. 

Sjuksköterskor får ökad kunskap av att 

vårda patienter med olika kulturer. Upplevd 

relation till dessa patienter. Närstående är 

en viktig del av omvårdnaden. 

Hög kva-

litet. 

Cortis 

(2004), Eng-

land 

Att undersöka sjukskö-

terskans erfarenheter i 

omvårdnaden av pati-

enter från Pakistan. 

Kvalitativ studie Sjuksköters-

kor n=30 

Innehållsanalys. Be-

kvämlighetsurval. 

Semi-strukturerad 

intervju, bandspelare. 

Sjuksköterskor ansågs ha bristande kunska-

per gällande andlighet samt Pakistansk 

kultur. Sjuksköterskor upplevde kultur-

krockar. Kulturkrockar ansågs bero på sjuk-

sköterskornas bristande kunskap. 

Hög kva-

litet. 

Diver et al. 

(2003), Stor 

Britannien 

Att utvärdera vårdper-

sonalens uppfattningar 

av att ge omvårdnad 

baserad på patienters 

kultur samt finna svå-

righeter som då kan 

uppstå. 

Kvalitativ studie. Hospiceper-

sonal n=5. 

Fenomenologi. Än-

damålsenligt urval. 

Semi-strukturerad 

intervju, bandspelare. 

Personalen måste anpassa vården efter pati-

enters behov. Bristande kunskap gällande 

etnicitet, dock var personalen medveten om 

att denna kunskap var av stor betydelse för 

omvårdnaden. Faktorerna till att underlätta 

vården ansågs bland annat vara: träning, 

erfarenheter, litteratur som handlar om kul-

tur. Svårigheter som ansågs kunna uppstå 

var bristande tillgänglighet av tolk, språk-

Medel 

kvalitet. 



 
 

 
 

svårighet, kost, närståendes inverkan. 

Ekblad et 

al.(2000), 

Sverige 

Att samla reflektioner 

gällande kulturella 

frågor hos personalen 

efter 3 dagars semina-

rier som handlade om 

multikulturell palliativ 

vård. 

Kvalitativ studie. 

Fokus grupp. 

Hospiceper-

sonal (majo-

riteten var 

sjuksköters-

kor) n=19. 

Fenomenografi. Be-

kvämlighetsurval. 

Tre stycken fokus 

grupps intervjuer, 

bandspelare. 

Personal har upplevt kulturkrockar i om-

vårdnaden av patienter med annan kultur. 

Kommunikationssvårigheter anses vanligt. 

Öppen och tillåtande atmosfär ansågs vara 

underlättande faktorer för god omvårdnad. 

Medel 

kvalitet. 

Festini et al 

(2009), Itali-

en 

Att uppskatta frekven-

sen av upplevda pro-

blem av italienska 

barnsjuksköterskor i 

relation till omvårdna-

den av utländska barn 

och deras familjer. 

Kvantitativ studie. 

Explorativ, be-

skrivande. 

Sjuksköters-

kor n=129. 

Bekvämlighetsurval. 

Enkätundersökning. 

Majoriteten av sjuksköterskor i studien 

upplevde svårigheter av att vårda utländska 

barn och deras familjer. Språkbarriär anses 

viktig i vården. Problem relaterade till kost 

och hygien ansågs förekomma. Ett fåtal 

sjuksköterskor upplevde problem relaterade 

till andlighet och religiöst utövande. 

Grad I 

Hultsjö & 

Hjelm 

(2005), Sve-

rige 

Att identifiera om 

personal som jobbar 

inom somatisk- och 

psykakutvård upplever 

problem av att vårda 

invandrarpatienter. 

Kvalitativ explo-

rativstudie. Fokus 

grupp. 

Sjuksköters-

kor och assi-

stenter n=22 

kvinnor n=13 

män. 

Fenomenografi. Be-

kvämlighetsurval. 

Semi-strukturerad 

intervju, bandspelare. 

Upplevda svårigheter hos sjuksköterskorna 

relaterade till följande: kommunikations-

svårigheter, könsskillnader, oväntade kultu-

rella beteenden samt omvårdnaden av asyl-

sökande patienter. 

Hög kva-

litet. 

Høye & 

Severinsson 

(2008), Nor-

ge 

Att utforska sjukskö-

terskors uppfattningar 

om deras möte med 

multikulturella famil-

jer på en intensivvårds 

avdelning i Norge. 

Kvalitativ studie. 

Explorativ och 

beskrivande stu-

die. Retrospektiv. 

Intensivvård-

ssjuksköters-

kor n=16 

Tolkande innehålls-

analys. Bekvämlig-

hetsurval. Intervju, 

bandspelare. 

Kulturellt beteende anses påverka sjukskö-

terskornas arbete, de upplever stress till 

följd av detta. Kommunikationssvårigheter 

gjorde sjuk-sköterskorna osäkra. Svårighe-

ter till att stötta närstående i krissituation på 

grund av oväntat beteende hos närstående. 

Patriarkaliskt yttrande upplevs som hot mot 

sjuksköterskans identitet. 

Hög kva-

litet. 



 
 

 
 

 

 

Høye & 

Severinsson 

(2010), 

Norge 

Att utforska intensiv-

vårdssjuksköterskors 

erfarenheter kring 

konflikter relaterade 

till praktiska situatio-

ner i omvårdnaden av 

patienter med olika 

kulturella bakgrunder. 

Kvalitativ studie. 

Fokusgrupp. 

Sjuksköters-

kor som ar-

betar inom 

intensivsjuk-

vård n=16. 

Innehållsanalys. Be-

kvämlighetsurval. 

Intervju, bandspela-

re. 

Sjuksköterskor i studien ansåg att det före-

kommer konflikter som kan ha inverkan på 

omvårdnaden. Närstående som vill vara 

delaktiga i vården anses vanligt förekom-

mande. Könsskillnader ansågs finnas. 

Kommunikationssvårigheter ansågs vara 

tidskrävande. Närstående ansågs ibland inte 

respektera sjukhusets besökstider samt att 

det var många besökare. 

Hög kva-

litet 

Murphy & 

Macleod 

(1993), Eng-

land 

Att undersöka erfaren-

heter av att vårda pati-

enter med etnisk mino-

ritet samt att identifie-

ra problem som sjuk-

sköterskor kan stöta 

på. 

Kvalitativ studie. Sjuksköters-

kor n=18. 

Innehållsanalys. Be-

kvämlighetsurval. 

Fokusintervju, band-

spelare. 

Kommunikationssvårigheter påverkade 

vårdkvaliteten. Närstående upplevs av sjuk-

sköterskorna som viktiga då de kan använ-

das som tolk. Kulturellt beteende försvåra-

de sjuksköterskornas arbete. Sjuksköterskor 

upplevde stress och frustration på grund av 

bristande kunskap gällande främmande 

kultur. Att vårda dessa patienter upplevdes 

som lärorikt av sjuksköterskorna i studien. 

Hög kva-

litet 

Nielsen & 

Birkelund 

(2009), 

Danmark 

Att undersöka sjukskö-

terskors erfarenheter 

kring att vårda patien-

ter med etnisk bak-

grund. 

Kvalitativ studie. 

Explorativ och 

beskrivande stu-

die. 

Sjuksköters-

kor n=4. 

Fenomenologi. Be-

kvämlighetsurval. 

Intervju observation, 

bandspelare. 

Kommunikationssvårigheter ansågs vanliga 

av sjuksköterskorna i studien. Sjuksköters-

korna upplevde att patienter med annan 

kulturell bakgrund reagerar annorlunda på 

smärta jämfört med danska patienter. An-

nan matkultur och annorlunda socialt bete-

ende förekom. 

Hög kva-

litet. 

Skott & 

Lundgren 

(2009), Sve-

rige 

Att beskriva sjukskö-

terskors upplevelser av 

att vårda patienter med 

olika kulturella bak-

grunder i hemsjukvår-

den. 

Kvalitativ studie. Sjuksköters-

kor n=5 

Fenomenologisk 

hermeneutik. Be-

kvämlighetsurval. 

Intervju, bandspela-

re. 

Sjuksköterskorna upplevde hos sig själva 

förändrad attityd till dessa patienter. Kom-

munikationssvårigheter ansågs föreligga. 

Närstående vill gärna vara delaktiga i om-

vårdnaden. 

Medel 

kvalitet 


