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Abstrakt  
Bakgrund: Vi lever i en globaliserad värld där människor flyttar, flyr och reser till andra länder 

och samhället anses bli allt mer mångkulturellt. Detta leder till att vården präglas av det 

mångkulturella samhället och det blir fler patienter med en annan kulturell bakgrund som 

söker hälso- och sjukvård. Utifrån detta ställs det högre krav på sjuksköterskors 

förhållningsätt och kulturella kunskap. En viktig del för att uppnå detta är att sjuksköterskor 

innehar kulturell kompetens och ger vård utifrån ett transkulturellt omvårdnadssynsätt. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med olika 

kulturella bakgrunder.  Metod: Detta examensarbete skrevs i form av en litteraturöversikt där 

15 vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Genom analysen utformades fyra 

teman; Attityd, Kunskap, Kommunikationshinder och Utmaningar, vilka återspeglade artiklarnas 

sammanställda resultat. Resultat: Resultatet är uppbyggt på fyra rubriker vilka avspeglar de 

fyra temana. Dessa är, sjuksköterskors attityder till patienter med olika kulturer; betydelsen 

av sjuksköterskors erfarenhet och kunskap av transkulturell omvårdnad; 

kommunikationshinder som uppstår och hur de hanterar dem samt utmaningar i möten med 

patienter från en annan kulturell bakgrund. Dessa fyra rubriker beskriver hur sjuksköterskor 

upplever det att vårda patienter från en annan kultur. Diskussion: Det är viktigt att erbjuda 

transkulturell omvårdnad ur ett holistiskt och individualiserat perspektiv där hänsyn tas till 

patienters kulturella ursprung. Sjuksköterskors kunskap om transkulturell omvårdnad är 

överlag bristfällig och det behövs mer utbildning i området. Kommunikationssvårigheter var 

den största utmaningen enligt sjuksköterskor. Slutsats: Transkulturell omvårdnad är ett nytt 

begrepp för svensk hälso- och sjukvård. Genom utbildning kan sjuksköterskor utveckla 

kulturell kompetens för att kunna tillgodose transkulturell omvårdnad, det vill säga att ge 

vård utifrån patienters kulturella behov. 

 

Nyckelord: Etiska grupper, Kulturkompetens, Litteraturöversikt, Sjuksköterskors 

erfarenheter, Transkulturell omvårdnad. 
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Bakgrund 

Världen blir alltmer globaliserad och fler människor får möjlighet att bosätta sig i ett annat land än 

där de föddes. Anledningen till detta har varit och är fortfarande att handeln ökar i världen och att 

kommunikationsvägar har förbättrats, vilket har bidragit till att andelen utlandsfödda ökar i de 

flesta höginkomstländer, även i Sverige (Socialstyrelsen, 2009). Den vanligaste anledningen till att 

personer kommer till Sverige i dagsläget är av flyktingskäl eller familjeanknytning. Totalt 

invandrade 162 877 personer till Sverige år 2015 (Migrationsverket, 2015). Enligt Statistiska 

centralbyrån (2003) kommer var femte person i Sverige år 2020 att antingen vara invandrare eller 

barn till invandrare. I en motion från Sveriges riksdag (1997/98:So304) redogörs att Sverige är ett 

samhälle med många etniciteter, där vården har en viktig uppgift i arbetet för det mångkulturella 

samhället. Patienter i svensk sjukvård kommer från olika kulturer och detta medför att sjukvården 

blir mer mångkulturell (Socialstyrelsen, 2009). Den ökade globaliseringen har påverkat sjukvården 

och sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Möten med olika kulturer ställer ökade krav på hens 

förhållningssätt och attityder (Williamson & Harrison, 2010).  

 

Målet enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Enligt 6 §, kap. 3, i Patientlagen (SFS 2014:821) ska vården anpassas 

till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund samt andra individuella 

förutsättningar. Detta innebär att alla ska behandlas lika oavsett politisk åsikt eller religion. För att 

tillhandahålla god individbaserad omvårdnad menar Svensk sjuksköterskeförening (2010) att 

sjuksköterskor behöver ha ett öppet förhållningsätt gentemot patienten. Det är även viktigt att 

beakta patientens perspektiv och att ta hänsyn till hens synsätt på hälsa och ohälsa. Patienten ska 

stå i centrum av vården, vilket betyder att hens andliga, existentiella, sociala och psykiska behov 

ska tillgodoses.  

Kultur, transkulturell omvårdnad och kulturkompetens 

Tavallali, Kabir och Jirwe (2014)  beskriver kultur som ett flerdimensionellt och komplext begrepp 

vilket innefattar flera definitioner. I en omvårdnadskontext beskrivs kultur som en grupp 

människor med samma livssyn, till exempel samma tro, normer, värderingar, språk och vanor. 

Detta uttrycks exempelvis med liknande kläder, musik eller konst. I en kulturell grupp finns ett 
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samspel mellan människorna och de gemensamma beståndsdelarna som håller dem samman. Grant 

och Luxford (2011) beskriver sjuksköterskors åsikter om att kultur är ett stort och komplext 

begrepp. Kultur handlar om hur människor lever, var de kommer ifrån och vilken trosuppfattning 

de tillhör. Sjuksköterskor beskriver att de ofta uppmärksammar kulturella olikheter gällande 

etnicitet, språk och religion i mötet med en patient från en annan kultur. Dessutom påpekar 

sjuksköterskor att kultur har en stor påverkan på vem du är. Vidare beskriver Tavallali et al. (2014) 

att kultur är dynamiskt, under ständig förändring och påverkas under olika förhållanden. 

 

Leininger var den första forskaren att studera transkulturell omvårdnad. Hon började utveckla 

teorier i ämnet redan på 1940-talet i USA för att undersöka om omvårdnad är universiellt 

applicerbart på alla länder i världen eller om synen på omvårdnad skiljer sig mellan olika länder. 

Hon var även intresserad av att veta om olika synsett på omvårdnad kunde innebära hinder för 

sjuksköterskor i vårdnadsarbetet.  Leininger utgick från ett holistiskt omvårdnadsperspektiv, där 

fokus låg på patientens livssyn (Leininger, 1995, s. 98). Leininger förklarar att transkulturell 

omvårdnad är ett koncept som sjuksköterskan tillämpar i sitt vårdarbete, och fokuserar på att 

tillhandahålla en vård som sker i enhet med patientens kultur (Leninger, 1995, s. 5).  Genom att 

applicera detta synsätt skulle det medföra att sjuksköterskor får en ökad kunskap om transkulturell 

omvårdnad (Leininger, 1995, s. 109). Transkulturell omvårdnad betyder enligt Jirwe (2008) 

sjuksköterskans kompetens att tillhandahålla kvalificerad vård som tillgodoser patientens 

kulturella behov. En god transkulturell omvårdnad visar på sjuksköterskors förmåga att ta hänsyn 

till patienters kulturella bakgrund, övertygelse, värderingar och traditioner. Detta är inte endast 

betydelsefullt vid omvårdnaden av patienter från en annan kulturell bakgrund utan vid vård av 

alla patienter. Enligt HSL (SFS 1982:763) ska bemötandet i vården vara ur ett transkulturellt 

perspektiv och sträva efter att fokusera på varje individs behov och önskemål.  

 

Sjuksköterskors kulturkompetens är grundläggande för att ge transkulturell omvårdnad till olika 

etniska grupper (Jirwe, 2008). Jirwe, Gerrish, Keeney och Emami (2009) menar att kulturell 

kompetens betyder att inneha multikulturell kunskap som går att applicera i praktiskt arbete. När 

sjuksköterskor ställs inför en vårdsituation där patienten har en annan kulturell bakgrund, bör hen 

använda sina kulturella kunskaper och ha en öppen attityd för att få en bättre förståelse för 
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patienten. Enligt Momeni, Jirwe, och Emami (2008) är kulturell kompetens en viktig egenskap som 

sjuksköterskan använder i sitt bemötande. Detta innebär att ha förståelse för och hänsyn till olika 

faktorer till exempel; kultur, religion, sexuell läggning, genus och livserfarenheter. Kulturell 

kompetens innebär att sjuksköterskor ska kunna vårda alla patienter på lika villkor, kunna 

identifiera kulturella skillnader och att anpassa omvårdnaden efter den enskilda individens behov. 

För att utveckla kulturell kompetens beskriver Jirwe (2008) att sjuksköterskeutbildningen bör 

innehålla mer utbildning om kulturell kunskap. I svensk sjuksköterskeutbildning är kunskap om 

kulturell kompetens relativt nytt och kunskaperna inom detta ämne är begränsade.   

 

Transkulturell omvårdnad är ett nytt forskningsområde i Sverige idag enligt Karolinska institutet 

(2015). Forskningens syfte är att sjuksköterskor ska få mer kulturell kompetens, vilket underlättar 

vårdarbetet genom att hen får en bättre förståelse för sina patienter, framförallt patienter som har en 

annan kulturell tillhörighet än sjuksköterskan själv. Forskningen är inriktad på kulturell 

tillhörighet, det vill säga allt som formar en människa som; kön, ålder och socioekonomisk 

tillhörighet. Kulturell kompetens är även en grundsten i forskningen, vilket beskrivs när en 

sjuksköterska har förmåga att kunna förstå sig själv och andra utifrån ett kulturellt sammanhang 

(Karolinska institutet, 2015). 

 

Personer från andra kulturer har visat sig vara mer sårbara i vården (Spence, 2001). Studier har visat 

på att hälsan skiljer sig mellan svenska och utlandsfödda personer, där utlandsfödda löper större 

risk för sämre hälsa och den största riskgruppen är flyktingar. Även en högre dödlighet påvisas 

bland utlandsfödda jämfört med svenskfödda (Albin, Hjelm, Ekberg & Elmståhl, 2005). Utländska 

patienter upplever sjukvården i ett nytt land överlag positivt, däremot beksrevs negativa 

erfarenheter på grund av begränsad kommunikation mellan patient och sjuksköterska. Vidare 

beskrevs problem som kort behandlingstid, underbemanning och bristande tillgång till antingen 

flerspråkig personal eller tolkservice. Utländska patienter beskrev en känsla av bristande kontroll i 

situationer då de kände att de inte var tillräckligt involverade i sin vård. Deras sociala och 

ekonomiska situation påverkar även i mötet med sjukvården. Dessa faktorer bidrog till att de kände 

maktlöshet när de sökte vård (Garrett, Dickson, Young, Whelan, & Forero, 2008). Enligt Dellenborg, 
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Skott och Jakobsson (2012) ansåg sjuksköterskor att det var svårt att erbjuda god transkulturell 

omvårdnad på grund av sina bristande kunskaper för kulturella olikheter.  

 

Sjuksköterskor beskriver att det är en stor utmaning att vårda patienter med annan kultur. De 

beskrev att rädslan för att göra misstag eller att förolämpa patienter anses som den största 

utmaningen. Sjuksköterskor beskrev att det kunde vara svårt att ge effektiv vård och samtidigt 

respektera patienters behov. Utmaningarna blir större när sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet även 

behöver ta hänsyn till obekanta kulturella och religiösa utövningar. Sjuksköterskor beskrev även att 

de saknade kunskap om patientgrupper med annan kultur. De utmaningar som låg till grund för 

sjuksköterskors bristande kunskap var värderingar av patienters religiösa tro- och 

religionsutövningar (Debesay, Harslof, Rechel & Vike, 2012). Curtilli (2006) beskriver att 

sjuksköterskor dagligen vårdar individer från andra kulturer och att det därför finns behov av att 

sjuksköterskor har kunskap om och är utbildade i transkulturell omvårdnad.  

Teoretisk anknytning  

Campinha-Bacotes (2002) teoretiska referensram är användbar för vårdpersonal i mötet med 

människor från olika kulturer. Utifrån denna teori förklarar hon att det är viktigt att vårdpersonal 

innehar kulturkompetens, vilket hon beskriver som en pågående process där varje utövare måste 

beakta och utveckla sin kulturella kompetens. Campinha-Bacotes teori visar på att vårdpersonal ska 

inneha fem komponenter för att uppnå kulturell kompetens; kulturell medvetenhet, kulturell 

kunskap, kulturella färdigheter, kulturmöten och vilja (Bilaga 1). Vid kulturell medvetenhet behöver 

sjuksköterskan ha kunskap om sin egen kultur, där hen är medveten över sina egna värderingar och 

fördomar. Hur väl sjuksköterskan känner sin egen kultur påverkar hur hon möter andra kulturer. 

För att få kulturell kunskap behöver sjuksköterskan utbildas inom olika kulturella och etniska 

grupper. God förståelse för patientens världsbild och vad den har för hälsorelaterade kulturella 

värderingar kan förklara patientens beteende och resonemang. Det är viktigt att se varje person som 

en individ och inte som en stereotyp från den kulturen hen kommer från. Kulturella färdigheter 

innebär att vårdaren effektivt samlar ihop relevant data från patientens egen sjukdomshistoria och 

gör en fysisk bedömning med hänsyn till patientens kulturella bakgrund. Vårdaren bör 

uppmärksamma hur personer från olika kulturer förklarar sina symtom på olika sätt och ta hänsyn 
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till hur den fysiska bedömningen genomförs för att beakta patientens vilja. I varje möte mellan 

vårdare och patient från en annan kultur kommer vårdaren att få mer kunskap eller ändra sina egna 

uppfattningar om patientens ursprungskultur. Det är viktigt att vårdaren är medveten om att en 

person från en kultur inte representerar hela dennes ursprungskultur. Vid möten med personer från 

andra kulturer och länder är det vanligt att det uppstår språkbarriärer. Det är då viktigt att 

vårdaren tar hjälp av kvalificerade tolkar för att inte missuppfattningar ska uppstå. För att uppnå 

kulturell kompetens måste det finnas en genuin vilja och motivation från vårdaren. Det räcker inte 

bara med att respektera personer från andra kulturer, utan det ska finnas en verklig önskan att 

arbeta för en öppenhet gentemot människor, ha acceptans mot olikheter mellan människor och en 

nyfikenhet att lära känna människor från olika kulturer. Ovanstående fem komponenter är 

beroende av varandra och vårdpersonal måste tillämpa alla komponenter för att uppnå bästa 

resultat (Campinha-Bacotes, 2002).  

Problemformulering  

Sjuksköterskor behöver besitta en större kunskap inom ämnet transkulturell omvårdnad samt högre 

krav kan komma att ställas på dem än vad det görs i dagsläget. Idag vårdas allt fler patienter i 

Sverige som har en annan etnisk bakgrund, vilket innebär att sjuksköterskor behöver mer kunskap 

om kultur och transkulturell omvårdnad för att kunna bemöta och vårda denna patientgrupp. 

Målet med litteraturöversikten var att sammanställa och tydliggöra sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda patienter med olika kulturella bakgrunder. Därmed kan sjuksköterskors kunskap och 

förhållningssätt om transkulturell omvårdnad förbättras.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med olika kulturella 

bakgrunder.  
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Metod 

Studiens design är en litteraturöversikt som gjordes med inspiration av Friberg (2012) och betyder 

att tidigare forskning samlats in och sammanställts. En litteraturöversikt kan vara av både 

kvantitativ och kvalitativ design och syftar till att införskaffa en uppfattning över forsknings- och 

kunskapsläget inom ett specifikt valt område. Detta är ett strukturerat arbetssätt för att få en god 

översikt över det valda ämnesområdet. Genom att systematiskt granska valda vetenskapliga 

artiklar med relevans för ämnet skapas en uppfattning om det nuvarande forskningsläget. 

Litteraturens kvalitet granskas och analyseras till en allmän litteraturöversikt (Friberg, 2012, s.133-

134). 

 

Genom ett induktivt perspektiv samlades data till arbetet, vilket innebär att ett öppet 

förhållningssätt användes. Polit och Beck (2012, s. 86) beskriver att både en induktiv och deduktiv 

ansats kan användas i omvårdnadsforskning. En induktiv förhållning görs genom observationer 

vilket leder till ett generaliserat antagande.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De artiklar som inkluderades beskrev sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter från olika 

kulturer. Artiklarna förklarade patienterna med; patienter från olika kulturer, utländska patienter, 

etniska grupper, patienter med olika kulturella ursprung och immigranter. Till studien användes 

endast vetenskapliga originalartiklar. Artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design 

inkluderades. Dessa artiklar innefattade sjuksköterskors, sjuksköterskestudenters, barnmorskors 

och vårdpersonals perspektiv. Artiklarnas kriterier var att de skulle vara publicerade mellan åren 

1995 till 2016. Publikationer från hela världen inkluderades i sökningarna. Endast artiklar som var 

publicerade på svenska eller engelska inkluderades för att utesluta eventuella språkliga 

missförstånd i översättningen.  Artiklar som exkluderades var artiklar som beskrev andra 

perspektiv än sjuksköterskans eller fokuserade på vård av barn eller patienter med psykisk ohälsa. 
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Litteratursökning 

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed, PsycInfo och SweMed. Främst användes 

databasen Cinahl som innehåller omvårdnadsvetenskaplig litteratur (William, Stoltz och 

Bahtsevani, 2011, s. 81). Sökorden som användes bestod av Headings, MeSH-termer, Thesaurus och 

fritextsökning. De primära sökorden var "Transcultural Nursing" och “Transcultural Care” följt av 

"Nurse Attitudes" “Nurses Role” eller “Attitude of Health Personnel". Dessa sökord kombinerades 

sedan systematiskt med “Cultural Competence", "Cultural Diversity", "Problem Patients", “Refugees" 

och "Immigrants and Migrants”. Fyra artiklar hittades genom manuell sökning. Litteratursökningen 

presenteras i en kolumn (Bilaga 2).   

Urval och granskning 

Artiklar granskades och lästes översiktligt för att undersöka relevansen mot studiens syfte och om 

de svarade på studiens problemformulering. Inklusions- och exlusionskriterierna applicerades på 

artiklarna för att kunna utesluta icke relevanta artiklar. Enligt Friberg (2012, s. 44) är det viktigt att 

litteraturen i ett arbete kvalitetsbedöms. Med hjälp av en noggrann granskning kontrollerades 

bland annat artiklarnas resultat, hur resultatet kommit till och teoretiska utgångspunkter. Urvalet 

av artiklar gjordes genom att läsa artiklarnas rubriker, sedan abstraktet och till slut resultatet. 

Artiklar som inte svarade på litteraturöversiktens syfte bortsågs. Sökningar gjordes till önskad 

datamättnad hade uppnåtts.  

 

För att göra en bedömning av artiklarna valdes Carlsson och Eiman’s bedömningsmallar (2003), 

vilket innefattar en mall för kvantitativa och en mall för kvalitativa artiklar (Bilaga 3). Genom 

granskning som gav poängsättning gällande artiklarnas olika delar; abstrakt, introduktion, syfte, 

metod, resultat, diskussion och slutsatser fastställdes artiklarnas kvalitetsnivåer (Bilaga 4). I 

mallarna skedde en revidering av kolumnen ”patienter med lungcancerdiagnos” till ”transkulturell 

omvårdnad” för att passa litteraturöversikten bättre. Vidare omvandlades artiklarnas totala poäng 

till procent. Utifrån den procentuella uträkningen konstaterades artiklarnas kvalité utifrån Grad I, II 

och III (Grad I, <80%), medel (Grad II, <70%) eller låg (Grad III, <60%) kvalitet. Artiklar graderade I 

eller II kom att inkluderas i litteraturöversikten, vilket säkerställde god kvalité.   
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Analys                                                                             

Analysarbete gjordes med inspiration av Friberg (2012) i tre steg. Först lästes de valda artiklarna 

igenom flera gånger för att skapa en överblick av innehållet samt för att säkerställa att data 

uppfattats korrekt. I det andra steget undersöktes likheter och skillnader i de olika artiklarnas 

resultat och materialet presenterades och sorterades efter de aspekter som handlade om samma sak. 

Det tredje steget bestod av att skapa teman och lämpliga rubriker till arbetet (Friberg, 2012, s. 138-

142).  

 

Artiklarnas resultat sammanfattades i en matris för att lättare få en helhetsbild och för att underlätta 

i vidare analysarbete (Bilaga 4). Därefter lästes resultatet flera gånger, översattes och 

sammanfattades tillsammans med artikelns syfte, metod och med det land där studien utfördes.  I 

matrisen inkluderades de artiklar som användes i resultatet. Artiklarna redovisades sedan för 

varandra, vilket följdes av diskussioner om varje artikel för att säkra data. Det togs därefter ett 

gemensamt beslut om artikeln skulle användas i litteraturöversikten.  I nästa steg av analysen 

jämfördes huvudfynd i artiklarnas resultat för att undersöka likheter. För att få en tydlig bild över 

data skapades en mindmap över resultatets likheter i artiklarna. Varje artikel kodades med en unik 

siffra och därefter sorterades artiklarnas huvudfynd under gemensamma teman (Figur 1). Dessa 

olika teman ledde fram till fyra rubriker; “Attityd”, “Kunskap”, “Kommunikationshinder” och 

“Utmaningar”. Rubrikerna tilldelades var sin färg, genom dessa fyra olika färgkodningar sorterades 

och sammanställdes artiklarnas resultat till en sammanhållen text.  
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Figur 1. Analysarbetets olika steg 

Etiska överväganden 

De artiklar som inkluderats i litteraturöversikten har fört ett etiskt resonemang enligt Polit och Beck 

(2012). När personer deltar i en studie måste deras rätt skyddas. Etisk forskning innebär bland 

annat att visa respekt för människans värdighet, vilket betyder att forskarna ansvarar över att 

deltagarna inte utsätts för någon risk eller skada under studien. Forskning får endast utföras av 

människor som är kvalificerade för syftet (Polit & Beck, 2012, s.152-154). 
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Resultat 

Resultatet bygger på 15 vetenskapliga artiklar vilka alla förutom en är av kvalitativ design. I 

artiklarna beskrivs olika sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter från olika kulturer. De 

erfarenheter som sammanställts kommer från sjuksköterskor som kommer från olika länder och 

som har olika inriktningar inom vården. Resultatet är uppbyggt på fyra huvudkategorier som 

utformades under analysen: Attityd, Kunskap, Kommunikationshinder och Utmaningar. Detta har lett 

fram till fyra rubriker; sjuksköterskors attityder till patienter med olika kulturer, betydelsen av 

sjuksköterskors erfarenhet och kunskap av transkulturell omvårdnad, kommunikationshinder som 

uppstår och hur de hanterar dem samt utmaningar i mötet med patienter från en annan kulturell 

bakgrund.  

Sjuksköterskors attityder till patienter med olika kulturer 

Huang, Yates och Prior (2009) beskrev att kultur och religion går hand i hand. De beskrev att kultur 

är en sorts norm som förklarar hur människan lever, de beslut en människa tar och vilka 

värderingar, tro och beteenden en människa har. Samtidigt ansåg sjuksköterskor att kultur var 

något som förändrades under tid. Akhavan (2012) beskriver att transkulturell omvårdnad var ett 

obekant uttryck hos flera sjuksköterskor. De hade en positiv inställning till begreppet och de 

beskrev att sjuksköterskor behöver acceptera och visa mer respekt överlag till patienter med olika 

kulturer. Begreppet ”att arbeta transkulturellt” förklarades med att sjuksköterskor genom kunskap 

och erfarenheter ska anpassa vården till kulturella olikheter ”transcultural health care means to 

work beyond the borders and norms” (Akhavan, 2012, s.6). 

 

Västerländska sjuksköterskor förklarade att patienter från ett icke västerländskt land hade en annan 

livssyn och att det därför skapades kontraster i mötet med det västerländska sjukvårdsystemet 

(Cortis, 2004). Att ha förståelse och att vara medveten om andra människors beteenden och 

värderingar när det gäller kultur och religion påverkar sjuksköterskors attityder och deras 

utövande av en god transkulturell omvårdnad (Huang et al., 2009). Cioffi (2005) förklarade att 

sjuksköterskor strävar efter att bli mer medvetna om kulturella olikheter för att kunna ge god 

omvårdnad förenlig med patienters kultur. Bristande kunskaper enligt Cortis (2004) gjorde det 

svårt för sjuksköterskor att individanpassa vården. De ansåg att det var viktigt att se patienten som 
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en helhet och därför var ett holistiskt synsätt viktigt för att kunna individualisera vården. Enligt 

Akhavan (2012) krävs det att sjuksköterskor visar öppenhet i möten med patienter från en annan 

kultur, vilket innebär att lyssna och bejaka patienters behov. Att låta patienter själva få berätta om 

sina behov främjar en god vård. För detta krävs även tillit och förståelse mellan sjuksköterska och 

patient. Hart och Mareno (2014) menar att genom att visa öppenhet till patienter och familjer 

förbättras sjuksköterskors förståelse för patienters kulturella behov. 

 

Sjuksköterskor beskrev olika synsätt på migranter. Det ena var ett stereotypiskt synsätt då patienten 

ses utifrån sitt kulturella ursprung. Då sjuksköterskor hade ett stereotypiskt antagande om etniska 

grupper i vården kunde kulturella barriärer uppstå, vilket hindrade utförandet av god 

transkulturell omvårdnad. I detta synsätt kan förutfattade meningar finnas om olika patienters 

kulturella traditioner, vilket hindrar att vård ges utifrån patienters önskningar och behov. Det andra 

synsättet var att se patienter som en heterogen grupp där alla kommer från olika bakgrunder med 

olika kulturer, religioner och traditioner. Detta var ett individuellt synsätt och förklarades med att 

patienter inte endast tillhör en grupp utan är en individ som har unika värderingar och en egen 

livssyn (Cioffi, 2005; Huang et al., 2009; Kalengayi, Hurtig, Ahlm, och  Ahlberg 2012; Vydelingum, 

2006). Jirwe, Gerrish och Emami (2010) beskriver att det behöver finnas en balans mellan att 

bekräfta kulturella olikheter och individuella olikheter. Sjuksköterskors syn på omvårdnad formas 

av hens egen syn, uppfattning och tidigare erfarenheter av att vårda människor med olika kulturer. 

Tidigare erfarenheter ansågs överlag positivt (Huang et al., 2009). Jirwe et al. (2010) visar att 

sjuksköterskor med ursprung från ett annat land ansåg sig dra nytta av sina erfarenheter av att vara 

invandrare. Erfarenheter hjälpte dem att se individen de vårdade istället för att se till vilken 

kulturell grupp patienten tillhörde. 

Betydelsen av sjuksköterskors erfarenheter och kunskap av transkulturell 

omvårdnad 

Kulturell kunskap var en faktor som ansågs ge sjuksköterskor mer självförtroende att tackla svåra 

situationer i möten med patienter från en annan kultur. Skillnader i patienters kultur, religion, 

beteenden och förväntningar kunde leda till missförstånd (Akhavan, 2012; Jirwe et al, 2010). 

Sjuksköterskor beskrev att de hade bristande kunskap om transkulturell omvårdnad.  De hade dålig 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hurtig%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23194441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hurtig%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23194441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahlberg%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23194441
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förståelse för patienter med en annan kulturell bakgrund på grund av främmande kulturella och 

religiösa värderingar (Høye & Severinsson, 2008; Vydelingum, 2006). Sjuksköterskor ansåg att deras 

utbildning hade varit bristfällig och att de inte var tillräckligt utbildade inom ämnet transkulturell 

omvårdnad. De ansåg att de behövde mer kunskap inom ämnet och att sjuksköterskeutbildningen 

bör innehålla mera om transkulturell omvårdnad för att sjuksköterskor ska kunna tillhandahålla 

likvärdig och god omvårdnad till patienter med olika kulturer (Akhavan, 2012; Cioffi, 2005). Vidare 

beskrev Tuohy, McCarthy, Cassidy och Graham (2008) att sjuksköterskor ansåg att det fanns ett 

behov av mer utbildning om kulturella olikheter. Utbildningen skulle behöva innehålla allt från 

mat, kläder och sociala faktorer till att assistera vid matintag och vid hygien. Sjuksköterskor skulle 

gynnas av utbildning genom att få ökad förståelse och omvårdnadskunskap. Akhavan (2012) 

beskrev att sjuksköterskor värderade utbildning i transkulturell omvårdnad olika mycket. En 

sjuksköterska sa: ”one cannot learn about all different cultures…cultural sensitivity training means 

to learn to accept, respect and be keen and open”(Akhavan, 2012, s. 6). Sjuksköterskor beskrev även 

vikten av att utbildning i ämnet var kontinuerlig (Akhavan, 2012). “The world is constantly 

changing and people are moving to Sweden for various reasons. Midwives would like to 

continuously update their knowledge of different cultures” (Akhavan, 2012, s.6). 

 

Cioffi (2005) beskrev olika strategier att införskaffa kulturell kunskap. Ett sätt var att använda 

tillgångar på arbetsplatsen. Dessa tillgångar var främst tvåspråkiga kollegor, patienter eller 

patienters familj. Ett annat sätt var att använda tidigare erfarenheter från möten med patienter från 

olika kulturer. Akhavan (2012) menade att sjuksköterskor ansåg att det var positivt om personal på 

en arbetsplats bestod av sjuksköterskor med olika kulturella bakgrunder. ”The bilingual health care 

workers are quite important in telling us about different cultural things” (Cioffi, 2005, s. 80). 

 

Sjuksköterskor beskrev att det är brist på resurser för att kunna lära sig om och tillhandahålla 

kulturell omvårdnad. Detta handlade främst om brist på utbildning, pengar och tid (Hart & 

Mareno, 2014). Sjuksköterskor ansåg att utbildning förbättrar den kulturella kompetensen och 

samtidigt ökar självförtroendet i arbetet med att tillhandahålla transkulturell omvårdnad (Huang et 

al, 2009).  
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“I strongly believe that every medical profession that serves people in different cultures 

must have knowledge of these different cul-ture backgrounds to holistically treat people 

and to be successful in helping people” (Hart & Mareno, 2014, s.2227). 

 

Kommunikationshinder som uppstår och hur de hanteras 

Det första sjuksköterskor tänker på när de möter en patient med annan etnicitet är om patienten 

pratar samma språk som hen själv (Nielsen & Birkelund, 2009). Huang et al. (2009) menade att 

inneha kunskap om kommunikation är viktigt för sjuksköterskor för att kunna ge vård till patienter 

med annan kultur. Jirwe et al. (2010) visar att sjuksköterskor som har en positiv inställning har det 

lättare att klara av kommunikationssvårigheter. Vidare beskrev de även att 

kommunikationssvårigheter var det vanligaste problemet i omvårdnaden av patienter med annan 

kultur (Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009; Hultsjö & Hjelm, 2005; Høye & Severinsson, 

2008). Hultsjö och Hjelm (2005) förklarade att det på grund av språkbarriärer kunde uppstå 

problem i situationer då information utbyttes mellan personal och patienter. Både Goodman, Edge, 

Agazio och Prue-Owens (2015) och Tuohy et al (2008) beskrev att språksvårigheter hämmar 

sjuksköterskors möjligheter till att införskaffa viktig information från patienter. Detta i sin tur 

påverkar sjuksköterskor att kunna genomföra undersökningar, behandlingar samt att värdera och 

planera omvårdnaden för patienter. Sjuksköterskor enligt Jirwe et al. (2010) blev oroliga över att 

patienter inte kunde framföra sina åsikter till sjuksköterskorna på grund av språkbarriärer. Detta 

bidrog till att det var omöjligt för sjuksköterskor att förstå patienters situation, vilket gjorde att hen 

inte kunde ge patienterna det stöd som behövdes. Enligt Høye och Severinsson (2008) reflekterade 

sjuksköterskor kring om patienter verkligen förstod den information som gavs. 

 

“We often say that they speak fluent Norwegian, but our experience is that families who 

seem to speak fluently don’t catch the differences in our language when we talk to the 

patient. It may be misunderstandings that can’t be captured” (Høye & Severinsson, 2008, s. 

342). 

 

Kommunikationssvårigheter uppstod mellan sjuksköterskor och patienter från annan kulturell 

bakgrund behövde sjuksköterskor använda tolk för att ge information till patienterna (Høye & 

Severinsson, 2008; Tuohy et al., 2008). Sjuksköterskor beskrev det positiva med användandet av tolk 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goodman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24810515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Edge%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24810515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agazio%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24810515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agazio%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24810515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prue-Owens%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24810515
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genom att beskriva hur viktigt det var i olika situationer att patienten fick information på sitt eget 

språk ( Goodman et al., 2015; Jirwe et al., 2010). 

 

“I think it is really good that we have all of these interpreters, for without them we would 

not get nearly as much done as we do. For that was my biggest fear about coming here - 

how am I going to communicate.” (Goodman et al., 2015, s. 397). 

 

Sjuksköterskor hade bristande erfarenheter av att kommunicera med patienter genom tolk. Detta 

kunde bero på ekonomiska skäl eller att en tolk inte fanns tillgänglig. Då information ska förmedlas 

är det av stor vikt att en tolk finns tillgänglig (Festini et al., 2009; Jirwe et al., 2010;  McClimens, 

Brewster & Lewis, 2014). Sjuksköterskor uttryckte negativa attityder till tolkservice (Tuohy et al., 

2008; Goodman et al., 2015). De var frustrerade över att de inte fick en helhetsbild av patienten 

eftersom det fanns avsaknad av kroppsspråk och emotionella betoningar i informationen. 

Sjuksköterskor beskrev att användandet av tolk kunde göra att viktig information missades. En 

komplett anamnes av patienten krävdes för att sjuksköterskor ska kunna vårda hela patienten 

istället för endast patientens problem. Hart och Mareno (2014) samt Jirwe et al. (2010) beskrev 

sjuksköterskors erfarenheter av att användandet av att tolk bidrog till att kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient blev mekanisk och opersonlig, vilket kunde utgöra ett hinder för 

relationen och tilliten. 

 

”. . . when you understand more of the person you can then nurse the person rather than 

nursing the problem. Up until then, until you get the interpreter to find the whole part of 

the person, you’re only nursing a problem rather than a person ” (Tuohy, et al., 2008, s. 167). 

 

Sjuksköterskor ansåg att informationen inte blev optimal då de inte kunde kontrollera om 

översättningen som tolken gjorde var korrekt. Att tolkar hade medicinsk bakgrund ansågs som en 

tillgång i tolksamtal (Goodman et al., 2015). Samtidigt beskrev sjuksköterskor att i situationer då 

tolken inte förstod medicinskt svåra ord, kunde problem uppstå eftersom värdefull information 

försvann och blev inkorrekt (Tuohy et al., 2008; Goodman et al., 2015; Akhavan, 2012). Andra 

problem som beskrevs var att tolkar inte översatte information ordagrant. Exempel på detta var att 

en tolk kunde ha ett långt samtal med en patient trots att sjuksköterskan endast hade gett korta och 

koncisa frågor. Andra exempel som beskrevs var att tolken inte valde att berätta en negativ prognos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goodman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24810515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goodman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24810515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McClimens%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24617404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brewster%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24617404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brewster%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24617404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lewis%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24617404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goodman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24810515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goodman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24810515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goodman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24810515
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för patienten eller att tolken valde att endast översätta det som tolken själv ansåg var viktigt 

(Goodman et al., 2015; McClimens et al., 2014). 

 

Sjuksköterskor förlitade sig ofta på en familjemedlem som tolk, och generellt beskrev sjuksköterskor 

familjens roll positivt för att övervinna språkbarriärer (Huang et al., 2009; Jirwe et al., 2010; Nielsen 

& Birkelund, 2009; Tuohy et al., 2008).  Förklaringar till varför familjemedlemmar användes som 

tolk var att sjukhuset hade ekonomiska begränsningar gällandet användandet av tolk eller att det 

kunde vara svårt att få tag på en tolk direkt när det behövdes, vilket till exempel kunde vara på 

natten. När familjen användes som tolk var det nära släktingar som tolkade. Familjers agerande 

som tolk kunde vara problematisk i situationer då sjuksköterskor informerade om något som var 

intimt för patienten (Jirwe et al., 2010; Nielsen & Birkelund, 2009). Vidare beskrevs svårigheten med 

att lita på närstående som tolk då de ansåg att de inte översatte all information de gav dem (Hultsjö 

& Hjelm, 2005). Det förekom situationer då den enda familjemedlemmen var ett barn. Detta var 

något som inte rekommenderades men i situationer då detta inträffade var det viktigt att vara 

försiktiga eftersom ett barn egentligen inte ska behöva ta ett sådant ansvar (Tuohy et al., 2008; 

Nielsen & Birkelund, 2009). Att kunna prata fler språk och ha goda språkkunskaper var en bra 

strategi för att övervinna språkbarriärer. Med språkkunskaper kan sjuksköterskor reducera 

ojämlikheter och tillhandahålla god vård till utländska patienter (Akhavan, 2012; Festini et al., 2009; 

Hart & Mareno, 2014; Jirwe et al., 2010).  Jirwe et al. (2010) beskrev att sjuksköterskor hade lärt sig 

ett par ord i patientens språk. Kommunikationssvårigheter mellan sjuksköterskor och patienter 

hanterades dessutom genom att använda kroppsspråk (Jirwe et al., 2010; Goodman et al, 2015). 

”You use body language instead and a smile…we have learnt that 70% of communication is body 

language so why not use it; it is a great tool for communication.” (Jirwe et al., 2010, s. 440). 

 

Festini et al. (2009) och Jirwe et al. (2010) beskrev att sjuksköterskor använde strategier som till 

exempel kroppsspråk, gester, ordböcker, bilder eller redskap för att överföra ett budskap eller 

information. Sjuksköterskor uppmuntrade även patienter att göra detsamma. Ett exempel på detta 

var att peka på ett dricksglas om patienten var törstig.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McClimens%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24617404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McClimens%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24617404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goodman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24810515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goodman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24810515
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”You can show the tablets, ‘take this’, ‘do you want water’ (showing a glass of water), ‘do 

you want something to drink’ and then they nodded. They understood what I wanted to say 

to them.” (Jirwe et al., 2010, s. 440). 

 

Utmaningar i möten med patienter från en annan kulturell bakgrund 

När sjuksköterskor vårdar patienter från en annan kulturell bakgrund framkommer kulturella 

olikheter som påverkar arbetssituationen. Detta kunde leda till att policyn på arbetsplatsen behövde 

förändras, vilket kunde vara sjuksköterskors dagliga rutiner (Vydelingum, 2006; Høye & 

Severinsson, 2008). Sjuksköterskor beskrev utmaningen att ta hand om människor från en annan 

kultur som komplex. Att göra sig förstådd och att ha förståelse för olika patientgrupper är viktigt 

för att kunna ge optimal vård (Tuohy et al., 2008). 

 

Sjuksköterskor upplevde att patienter med en annan etnicitet uttrycker ett annat kulturellt och 

socialt beteende. Begränsad förståelse om detta kunde därför leda till svårigheter för sjuksköterskor 

i möten med olika kulturella traditioner (Hultsjö & Hjelm, 2005; Nielsen & Birkelund, 2009). 

Sjuksköterskor upplevde hinder i omvårdnaden på grund av patienters vanor eller religiösa 

traditioner (Festini et al., 2009). Sjuksköterskor beskrev att de kände sig frustrerade när de inte 

kunde ge optimal vård i situationer då de ansåg att de hindrades av patienters religiösa 

uppfattning. Dessa uppfattningar kunde handla om till exempel övernaturliga krafter, fatalism, 

olika religiösa ritualer, fasteperioder eller att de inte kunde ta emot medicin som innehåller 

substanser som är förbjudna inom patienternas religion (Kalengayi et al., 2012). Detta sågs till 

exempel hos patienter med islamsk religionsuppfattning när de utövade Ramadan som hindrar 

deras behandling (Festini et al., 2009). 

 

“We have serveral patientes who fast. For me its a bit strange because some are not fully 

healthy. Then it´s a bit hard to understand that they have to be fasting until the sun goes 

down.. But, I understand that religion is very important” (Kalengayi et al., 2012, s.9). 

 

En annan utmaning som sjuksköterskor upplevde var när patienter hade många besökare. De 

upplevde större familjekonstellationer hos patienter från en annan kultur och att det var fler 

närstående som kom och hälsade på under sjukhusvistelser. När det var många anhöriga som kom 

på besök blev sjuksköterskor stressade, vilket hindrade dem att utföra omvårdnadsarbete (Hultsjö 
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& Hjelm 2005; Cortis, 2004; Nielsen, & Birkelund, 2009; Høye, & Severinsson, 2008).  Cioffi (2005) 

beskrev att det var viktigt att involvera och ta hjälp av familjen i vården för att kunna engagera sig 

kulturellt i olika patienter. Det förklarades att familjers medverkan ska ses som en viktig resurs och 

att patienter känner sig mer bekväma med vården i situationer då deras familj kan berätta hur 

patienten är och vill ha sin vård. Sjuksköterskor enligt Cortis (2004) beskrev att många familjer vill 

vara delaktiga i sin närståendes vård. Vydelingum (2006) beskrev att sjuksköterskor hade en positiv 

inställning till patienters familjer då de sågs vara till stor hjälp. Familjen hjälpte till med att tvätta 

patienten och med att tolka situationer. Sjuksköterskor utryckte att de inte visste vad de skulle göra 

utan familjemedlemmarna.  

 

“I find the relatives very helpful. I am more appreciative of the help they give us in helping 

to wash the patient and also without forgetting with the interpreting. I don’t know what we 

would do without them.” (Vydelingum, 2006, s. 27). 

 

Sjuksköterskor upplevde att det fanns en ojämn fördelning gällande vilka som hjälpte till i familjen, 

vilket var tydligt relaterat till genus. Vanligtvis var det kvinnor som deltog i vård av sjuka anhöriga 

istället för männen, vilka inte hjälpte till lika mycket (Goodman et al., 2015). Det beskrevs även om 

svårigheter relaterade till genusroller i olika kulturer. När sjuksköterskor och patienter hade olika 

genusuppfattning kunde det bli en utmaning för sjuksköterskor. Den främsta utmaningen handlade 

om kvinnors status och när vård utfördes av personal som var av ett annat kön. I olika kulturer har 

kvinnan och mannen olika roller och status. Vidare uttryckte sjuksköterskor frustration över att 

män från vissa kulturer visade en högre auktoritet i familjen och agerade som talesperson över 

patienten. På grund av dessa könsnormer beskrev flera sjuksköterskor vikten av att erbjuda 

patienten att vård skulle utföras av personal med samma kön (Cortis, 2004; Hultsjö & Hjelm 2005; 

Kalengayi et al., 2012; McClimens et al., 2014). “Females looking after the male, etc.,…that can often 

be an issue on the wards.” (Cortis, 2004, s. 53). 

 

Vidare beskrev sjuksköterskor utmaningen med att det fanns många kvinnliga patienter som 

föredrog kvinnliga vårdare till att utföra intim omvårdnad på grund av deras kultur. Som ett 

exempel på detta beskrevs det att iranska kvinnor inte får exponera sina kroppar för män, inte ens 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goodman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24810515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McClimens%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24617404


 

 

 

 

18 

 

för manlig vårdpersonal. Därför ville dessa kvinnor endast ta emot vård från kvinnliga vårdare 

(Goodman et al., 2015). 

 

En annan utmaning som beskrevs var att immigranter har en begränsad kunskap om hur det 

svenska sjukvårdsystemet fungerar (Hultsjö & Hjelm, 2005; Kalengayi et al., 2012). “They don´t 

know where to turn for help so they call the emergency services center for help.” (Hultsjö & Hjelm, 

2005, s. 281) . 

Akhavan (2012) beskriver att utländska patienter inte visste hur de skulle gå till väga för att söka 

sjukvård i Sverige. Detta trodde sjuksköterskorna berodde på patienternas utbildningsnivå eller 

längden på tiden de hade vistats i landet. De ansåg även att immigranter behövde en bättre 

introduktion för att få förståelse kring det nya sjukvårdsystemet i landet. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten gjordes med syftet att kartlägga sjuksköterskors erfarenheter av transkulturell 

omvårdnad, där sjuksköterskor ställs inför nya utmaningar i mötet med patienter från andra 

kulturer. Det har inte skett någon förvrängning av data under arbetets gång och egna åsikter har 

uteslutits. Citaten i arbetet är ordagrant skrivna och tagna direkt från originalkällan.  

 

I den första fasen av litteratursökningen undersöktes det vilka sökord som kunde användas i de 

olika vetenskapliga databaserna för att hitta artiklar som skulle svara på syftet. Enligt 

litteraturöversiktens teoretiker Campinha-Bacote (2002) beskrivs sjuksköterskors omvårdnadsarbete 

med kulturellt olika patienter med begreppet transkulturell omvårdnad. Begreppet underlättade i 

sökningarna genom att inkludera termerna “Transcultural Nursing” och “Transcultural Care” 

beroende på vilken databas sökningen gjordes i. Dessa termer kombinerades sedan med andra 

sökord och genererade till att träffar på artiklar stämde bra överens med syftet.  

 

Under urvalsprocessen valdes mestadels kvalitativa artiklar till arbetet. En medvetenhet om att fler 

kvantitativa studier skulle kunna stärka resultatet fanns. Däremot föredrogs det att använda 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goodman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24810515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akhavan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22900923
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kvalitativa artiklar för att de passade bäst in på syftet, vilket var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenhet. Artiklarna i arbetet innehöll ett perspektiv från sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter 

och barnmorskor, vilket hade kunnat vara en svaghet. Detta upplevs endast ha en positiv betydelse 

för resultatet eftersom sjuksköterskors erfarenhet samlas in från olika perspektiv och miljöer. Alla 

dessa olika perspektiv går att appliceras på sjuksköterskors synsätt.   

 

Litteratursökningen avgränsades från årtalet 1995 för att inte gå miste om relevant data. För att 

kunna presentera en aktuell litteraturöversikt strävades det efter att använda nyligen publicerade 

artiklar och där av är den äldsta artikeln från 2005. I den primära fasen av arbetet diskuterades 

aspekten av att endast inkludera artiklar från Europa för att resultatet på bästa sätt skulle kunna 

återspegla svensk sjukvård. Det användes inga geografiska kriterier i sökningarna för att inte gå 

miste om relevanta data. Artiklarna som användes i resultatet kom från Sverige, Australien, 

Danmark, England, Irland, Italien, Norge och USA, vilka ansågs ha liknande sjukvård som i 

Sverige. Under urvalsprocessen togs även beslut kring exklusionskriterier, vilket bland annat 

handlade om att exkludera artiklar som fokuserade på omvårdnad av barn och patienter med 

psykisk ohälsa. Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2015) har flyktingar i svensk sjukvård ofta 

traumatiska upplevelser från sitt hemland vilket har lett till psykisk ohälsa. Denna patientgrupp har 

valts bort eftersom detta inte tillhör allmänsjuksköterskans kunskapsområde.  

 

Innan kvalitetsgranskningen startade diskuterades det om en annan mall skulle användas. I 

granskningsprocessen användes kvalitetsgranskningsmallen av Carlson och Eiman (2003). Denna 

mall ansågs vara mest lämplig på grund av att mallen var lätthanterlig och att mallen framställde 

ett tydligt resultat på artiklarnas kvalité.  

 

Genom användandet av en matris underlättades analysarbetet genom att det gav en överblick över 

artiklarna. En styrka i arbetet var att två författare analyserade materialet. Detta kallas triangulering 

och är enligt Polit och Beck (2012, s.593) en metod för att stärka ett arbetes kvalité. Genom 

skapandet av en mindmap förtydligades det vilka teman som skulle kunna innefattas. Detta 

underlättade i arbetet med att bestämma vilken data som skulle innefattas under vilket tema och 
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vad resultatet skulle innefatta. Artiklarnas resultat har bekräftat varandra och innehåller många 

likheter vilket anses som en styrka i arbetet.  

 

Resultatdiskussion  

 
Resultatet visade på liknande erfarenheter hos sjuksköterskor gällande omvårdnad av patienter 

med olika kulturella bakgrunder. Det finns stora brister i sjuksköterskors kulturkompetens. 

Sjuksköterskors attityd gentemot transkulturell omvårdnad har stor betydelse i omvårdnaden. Den 

största utmaningen sjuksköterskor stöter på i mötet med patienter från andra kulturer är 

språkbarriärer. Vidare ansåg sjuksköterskor, grundat på deras erfarenheter, att det behövs mer 

utbildning i ämnet för att omvårdnaden ska bli optimal.  

 

Resultatet visade på att individanpassad vård har stor betydelse för transkulturell omvårdnad. 

Hälso- och sjukvården i Sverige bör sträva efter att individanpassa vården, detta i enlighet med 1 §, 

kap. 1, i PL (SFS 2014:821) vilket syftar till att främja patientens självbestämmande och delaktighet. 

Sjuksköterskor bör arbeta för transkulturell omvårdnad genom att anpassa vården utifrån varje 

patient, vilket även Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver med att sjuksköterskor ska 

beakta patienters kulturella bakgrund i omvårdnad. Det handlar om att forma omvårdnaden 

utifrån varje individ genom att se till individens behov, erfarenheter och synsätt då kultur och 

religion ingår i patientens livsvärld. 

 

Vidare visade resultatet att sjuksköterskor behöver se varje patient som en individ och inte utifrån 

ett stereotypiskt synsätt där patientens ses utifrån sin kulturella grupptillhörighet. Ett stereotypiskt 

antagande hindrar sjuksköterskor att se patienters önskan vilket behövs för att kunna erbjuda 

individualiserad vård. Det krävs att sjuksköterskor ser patienten utifrån ett holistiskt synsätt. Detta 

stärks av Labun (2001) som beskriver att sjuksköterskor anser att det är svårt att se varje patients 

individuella behov då hen ser på patienten tillhörande en kulturell grupp. Campinha- Bacotes 

(2002) teori beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att varje patient är unik 

och inte endast representerar hens kulturella bakgrund. Somerville (2007) beskriver att 

sjuksköterskor bör sträva efter att bemöta alla patienter som individer och att en individualiserad 
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vård är viktig för att möta varje patients specifika behov. Skott och Lundgren (2009) beskrev att 

sjuksköterskor som visade öppenhet för patienters olikheter blev mer accepterade av immigranter. 

 

Somerville (2007) visar att största delen av sjuksköterskors kunskap utvecklas från deras utbildning 

eller erfarenhet och att det är få sjuksköterskor som har en formell utbildning för att arbeta med 

patienter från olika kulturella bakgrunder. Dessutom beskriver Sommerville (2007) att bristande 

kunskap kan leda till att sjuksköterskor gör misstag i vårdandet av patienter från en annan kultur. 

Misstagen handlade oftast om att sjuksköterskor inte ville förolämpa patienter.  Detta var även ett 

huvudfynd i resultatet då flera studier visar att sjuksköterskor har en bristande kunskap om 

transkulturell omvårdnad. Narayanasamy (2003) beskriver att det behövs ökad utbildning inom 

området transkulturell omvårdnad för att kunna bemöta patienters kulturella behov. För att få 

kulturell kunskap menar Campinha- Bacote (2002) att sjuksköterskan behöver utbildning inom 

olika kulturella och etniska grupper. Det är tydligt att sjuksköterskor överlag behöver mer kulturell 

kunskap och att sjuksköterskeutbildningen därför bör innehålla mer om ämnet transkulturell 

omvårdnad. Utbildning i detta ämne är speciellt viktigt i dagens situation då Sverige står inför ett 

stort intag av flyktingar och sjukvården möter patienter från många olika kulturer. Enligt 

Migrationsinfo (2015) ökade antalet asylsökande mellan år 2013 till 2014 med 27 000 personer och 

konflikten i Syrien har lett till en av 2000-talets största flyktingströmmar.  

 

Vid möten med personer från andra kulturer och länder är det vanligt att språkbarriärer uppstår. I 

sådana situationer är det viktigt att sjuksköterskan tar hjälp av kvalificerade tolkar (Campinha-

Bacote, 2002). Enligt PL (2014:821) ska information anpassas efter mottagarens språkliga bakgrund 

och patienter som inte förstår eller talar svenska fullt ut har rätt till att få samma information som 

andra patienter. Dessutom bör hälso- och sjukvårdens verksamheter anlita tolk vid behov. 

Somerville (2007) beskriver att användandet av tolk är en komplex process då båda parter behöver 

ha en klar uppfattning om den andres roll. Resultaten visade att sjuksköterskor ofta ställs inför 

vårdsituationer då patienter inte pratar samma språk som hen och en tolk är nödvändig. Vidare 

visade resultatet att det fanns motsägelser kring användandet av tolk. En del sjuksköterskor i 

resultatet ansåg att det var positivt då det underlättade i sjuksköterskors arbete. Andra 

sjuksköterskor ansåg det som negativt på grund av att de inte tyckte att tolkar förmedlar korrekt 
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information till patienter. Enligt Förvaltningslagen (1986:233), 8 § har alla patienter som är i behov 

av tolk rätt att få tillgång till det i alla myndighetskontakter. Patienten har enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) rättighet att få information om sin vård.  

I resultatet uttryckte sjuksköterskor oro över att patienter inte förstod den information de gav dem 

och att patienter inte kunde utrycka sin vilja. Detta överensstämmer med vad Lyberg, Viken, 

Haruna och Sverinsson (2011) samt Somerville (2007) beskriver att sjuksköterskor känner sig oroliga 

i situationer då de är osäkra på om patienten har förstått den information som förmedlats och om 

de inte har uppfattat patienten rätt. Om information mellan sjuksköterskor och patienter hämmas 

kan kommunikationen påverkas negativt och missförstånd kan uppstå. Detta kan i sin tur leda till 

att vården inte sker på lika villkor (Somerville, 2007). Att sjuksköterskor känner sig oroliga i 

situationer då tolk används uppfattas naturligt eftersom sjuksköterskor ansvarar för att ge korrekt 

information till sina patienter. Enligt PL (2014:821) ansvarar sjuksköterskor för att patienten och 

dennes närstående får information om sin vård. 

 

Resultatet visade på att sjuksköterskor förlitade sig på familjemedlemmar som tolk. Badger, Clarke, 

Pumpherey och Clifford (2011) beskriver att familjens roll i kommunikation mellan sjuksköterskor 

och patienter är en stor tillgång när det inte finns någon tolk att tillgå. Baserat på resultatet där det 

beskrivs att tolkar inte alltid fanns tillgängliga kan faktorn att sjuksköterskor väljer 

familjemedlemmar som tolkar förstås, då orsaken till valet kan vara att familjemedlemmar ofta är 

på plats och att det därför blir tidsparande. Detta motsätter Hadziabdic, Heikkila, Albin och Hjelm 

(2009) vilka beskriver att utländska patienter föredrar professionella tolkar framför 

familjemedlemmar. Detta förklaras med att kommunikationen påverkas negativt då 

familjemedlemmar inte är utbildade tolkar och att de ofrivilligt blir ansvariga för rollen som tolk. 

Utländska patienter anser det vara viktigt att en tolk har tillräckligt med kunskap och utbildning. 

Det kan vara riskabelt för både patient, närstående och sjuksköterska om information misstolkas. 

Sjuksköterskor bör inte förlita sig på en familjemedlem som tolk då patienten enligt PL (2014:821) är 

under sjuksköterskans ansvar under vårdvistelsen och att sjuksköterskan ansvarar över att 

patienten och dennes närstående får korrekt information om sin vård. 
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Resultatet visar att patienter från olika kulturer har olika kulturella behov som till exempel religiösa 

ritualer eller olika kostvanor. Enligt resultatet hade många sjuksköterskor bristande förståelse för 

patienters kulturella olikheter. Detta kan bero på att sjuksköterskor inte har tillräckligt med 

kunskap om sin egen kultur och därför inte kan skapa förståelse för patienters kultur, något som 

även Campinha-Bacote (2002) skriver. Boi (2000) beskriver att kulturella olikheter påverkar hur 

sjuksköterskor interagerar med patienter, vilket i sin tur påverkar den vård hen ger. I vårdarbetet 

bör sjuksköterskor därför ha en allmän kunskap om patienters traditioner och religioner för att veta 

och förstå hur patienter ställer sig till olika situationer. 

 

Enligt resultatet uppstår utmaningar för sjuksköterskor i situationer då sjuksköterskors och 

patienters genusuppfattning särskiljer sig. Hanssen (2004) beskriver att i vissa kulturer har en gift 

kvinna inte samma rätt att ta beslut för sin egen skull utan måste finna sig i mannens åsikt, vilket är 

svårt för västerländska sjuksköterskor att möta. Enligt resultatet anser sjuksköterskor att det kan bli 

problematiskt när sjuksköterskor och patienter har olika uppfattning om genus. International 

Council of Nurses, ICN:s, (2014) etiska kod för sjuksköterskor beskriver att sjuksköterskor ska 

främja en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos 

patienter respekteras. Sjuksköterskor ska visa patienten respektfullhet och medkänsla. En tolkning 

av resultatet är att sjuksköterskor bör visa respekt och acceptans för patienters kultur även när 

motsägelser finns. Med andra ord, sjuksköterskor och patienter bör visa förståelse för varandras 

kultur och gemensamt hitta lösningar för att underlätta vården. Samtidigt beskrev resultatet att 

utländska kvinnor inte ville ta emot intim vård från manlig vårdpersonal då detta går emot deras 

religion. Detta beskriver även Dellenborg et al. (2012) med att muslimska kvinnor vägrar ta emot 

vård från manliga sjuksköterskor. Detta i sin tur ansåg manliga sjuksköterskor inte vara 

märkvärdigt då de tyckte att alla kvinnor oavsett bakgrund generellt känner sig obekväma när 

intim vård utförs av manlig personal. 

 

Genom att få förståelse för sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter från en annan 

kulturell bakgrund kan transkulturell omvårdnad förbättras. Som uttryckt tidigare i 

litteraturöversikten ställs sjuksköterskor ofta inför mötet med patienter från andra kulturer. 

Sjuksköterskor behöver utveckla sin kulturkompetens och inneha mer utbildning i ämnet 
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transkulturell omvårdnad. Enligt Campinha-Bacote (2002) är det även av vikt att sjuksköterskor har 

en vilja att utvecklas och använder sig av kulturella färdigheter i sitt arbete. Den kliniska nyttan 

utifrån denna litteraturöversikt är att skapa en medvetenhet om vikten att kunna tillgodose 

transkulturell omvårdnad. I praktiken betyder det att möta varje patients individuella behov, vilket 

är i enlighet med HSL (SFS 1982:763), 2 §, som beskriver att sjukvården ska tillgodose god hälsa och 

en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska dessutom ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

Slutsats 

Idag ställs det mer krav på att sjuksköterskor ska inneha kulturell kompetens då många patienter i 

sjukvården har en annan etnicitet än vad sjuksköterskan som vårdar patienten har. Sjuksköterskor 

uttrycker svårigheter med att vårda kulturellt olika patienter då de har en bristande kunskap för 

olika kulturer. Transkulturell omvårdnad är ett nytt område i Sverige och 

sjuksköterskeutbildningen har bristande undervisning inom detta. Det finns det ett stort behov av 

ökad utbildning om transkulturell omvårdnad för att sjuksköterskor ska inneha kulturell 

kompetens. Det största hindret i mötet mellan sjuksköterskor och patienter från andra kulturer är 

språkbarriärer som till största del påverkar kommunikationen mellan patient och sjuksköterska. I 

och med detta är sjuksköterskor överlag oroliga över om patienten förstår den information som ges 

samt om patienten känner att hen kan förmedla information till sjuksköterskan. Denna 

litteraturöversikt belyser att både individanpassad vård och transkulturell omvårdnad är viktig vid 

vård av patienter med olika kulturella bakgrunder. Genom att jämföra 6 §, kap. 3, PL’s (2014:821) 

definition av individanpassad vård och Jirwe’s (2008) definition av transkulturell omvårdnad ses 

flera likheter. Det handlar om att sjuksköterskor ska tillgodose alla patienters behov, vilket bland 

annat innefattar kulturella behov. Sjuksköterskor ska ta hänsyn till patienters synsätt av hälsa och 

ohälsa, värderingar, kulturella bakgrund och traditioner oavsett politisk åsikt eller religion. Gör 

sjuksköterskor detta kan hen tillgodose god transkulturell omvårdnad och individbaserad vård. 

Med detta kan slutsatsen dras att individanpassad och transkulturell omvårdnad går hand i hand.   
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i en pediatrisk miljö vid vårdandet av 

barn och familjer från andra länder. 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av svårigheter med att vårda utländska familjer och barn. 

Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde kommunikationssvårigheter och hur de gjorde för att 

klara detta. Det var svårt att tillgodose god vård på grund av patienters religion och utövningar. Det 

uppstod problem relaterat till kulturella skillnader vilka var t.ex.: att patienterna hade en annan syn 

på hygien. 

Grad I  

 

81% 

Goodman, 

Edge, 

Agazio, & 

Prue-Owens 

 

USA  

2015 

15st 

militärsjukskötersko

r 

 

Fenomenologisk 

kvalitativ studie, tre 

fokusgrupper  

intervjuer med varje 

fokusgrupp 

Syftet var att beskriva vilka kulturella 

faktorer som påverkar 

militärsjuksköterskan i omvårdnaden av 

irakiska patienter. 

Stora skillnader och problem uppstod mellan sjuksköterskor och iranska patienter. Dessa skillnader 

var främst i; kommunikation, kosten, kön och i annorlunda syn på auktoritet och involvering i 

vården 

Grad I 

 

85% 

Hart & 

Mareno.  

 

USA 

2014 

374 sjuksköterskor Kvalitativt 

beskrivande design 

med  

öppna frågor. 

Syftet var att undersöka och beskriva 

utmaningar och barriärer som 

sjuksköterskor upplever i 

tillhandahållandet av kulturellt 

kompetent omvårdnad till olika 

patientgrupper.  

Sjuksköterskor beskrev upplevda hinder som hen stöter på i omvårdnaden av patienter med olika 

kulturer. 

- Sjukvården består av många olika kulturella grupper och därför är det svårt att lära sig varje 

persons önskemål. Det finns brist på kunskap och att mångfalden av patienter sätter stopp.  

- Det finns en brist på resurser som: tid, pengar och utbildning.  

- Sjuksköterskorna pratade om vikten att vara medveten om sina egna fördomar.  

Grad I 

 

89% 

Bilaga 4. Matris, översikt av granskade artiklar 

 



 

 

 

 

 

 

Huang, 

Yates & 

Prior. 

 

Australien 

2009 

7 onkolog-

sjuksköterskor 

Kvalitativ studie 

med en Grounded 

Theory-design 

innehållande semi 

strukturerade 

intervjuer. 

Syftet var att undersöka den sociala 

konstruktionen av kulturella svårigheter 

inom den palliativa vården för 

onkologiska sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor beskrev hur de ger omvårdnad utefter kulturella behov och vilka faktorer som 

påverkar detta. 

Sjuksköterskor beskrev deras syn på kultur och deras förståelse för kulturella traditioner. 

Sjuksköterskorna ansåg att kommunikation var viktigt för att kunna tillhandahålla god 

transkulturell omvårdnad. Språkkunskap, erfarenheter från annan personal och egna erfarenheter 

var hjälpmedel i omvårdnaden av patienter från en annan kultur. 

Grad II 

 

77% 

Hultsjö & 

Hjelm. 

 

Sweden 

2005 

35 sjuksköterskor 

som jobbade på 

ambulansen, akuten 

och psykiatriska 

akutvårdavdelning. 

Explorativ 

kvalatativ design 

med 

semistrukturearade 

intervjuer 

Att identifiera om personal inom 

somatisk och psykiatrisk akutsjukvård 

upplevde problem vid vårdandet av 

migranter och i sådana fall jämföra dessa 

problem. 

Liknande problem uppkom på alla vårdenheter, det var problem med vårdandet av asylsökande 

flyktingar. Oförutsägbara beteenden relaterade till kulturella olikheter var den gemensamma 

nämnaren 

Grad I 

 

85% 

Hultsjö  & 

Hjelm. 

 

Sweden 

2005 

35 sjuksköterskor 

som jobbade på 

ambulansen, akuten 

och psykiatriska 

akutvårdavdelning. 

Explorativ 

kvalatativ design 

med 

semistrukturearade 

intervjuer 

Att identifiera om personal inom 

somatisk och psykiatrisk akutsjukvård 

upplevde problem vid vårdandet av 

migranter och i sådana fall jämföra dessa 

problem. 

Liknande problem uppkom på alla vårdenheter, det var problem med vårdandet av asylsökande 

flyktingar. Oförutsägbara beteenden relaterade till kulturella olikheter var den gemensamma 

nämnaren 

Grad I 

 

85% 

Høye & 

Severinsson 

 

Norway 

2008 

16 intensivvårds-

sjuksköterskor 

Kvalitativ design 

med en beskrivande 

och exploratorisk 

studie 

experimentell 

design. 

Tre fokusgrupper 

med intervjuer 

Att undersöka intensivsjuksköterskors 

uppfattning gällande deras möten med 

mångkulturella familjer. 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns en utmaning i samspelet med patienter från andra kulturer 

och detta gjorde att en stress skapades. De utryckte även en bristande kunskap om transkulturell 

omvårdnad. Sjuksköterskorna såg kommunikationssvårigheter som det vanligaste problemet i mötet 

med patienterna och att i omvårdnaden var de närstående mycket inblandade i vården. 

 

Grad 1 

100% 

Jirwe, 

Gerrish  & 

Emami 

 

Sweden 

2010 

10 sjuksköterske-

studenter (sista året) 

med olika kulturella 

bakgrunder 

Explorativ kvalitativ 

studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Att undersöka sjuksköterskestudenters 

erfarenhet av att kommunicera i 

tvärkulturella vårdmöten. 

Kommunikationssvårigheter: att inte prata samma språk, rädd för att ge för lite information, rädd att 

göra fel. Kommunikationssstrategier: tolk, att lita på familjen, risk att missa information. 

Faktorer som påverkar kommunikationen: positivitet, kunskap om kultur, att förstå normer och 

traditioner 

 

Grad I 

 

93% 

Kalengay, 

Hurtig & 

Ahlberg. 

 

Sweden 

2012 

10st 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

med olika 

proffessioner och 

bakgrunder 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer och 

observationer 

Att undersöka hälso- och 

sjukvårdspersonalens perspektiv och 

erfarenhet av att vårda migrantpatienter, 

för att förstå vilka utmaningar de stöter 

på och för att skapa kunskap som kan 

användas till policy och i klinisk praktik. 

Huvudproblemet var synen på situationen med migranter i Sverige. Utmaningar handlade om 

sociokulturella olikheter, språkbarriärer och migranters sätt att hantera det svenska 

sjukvårdssystemet 

Grad 1  

 

97% 

McClimens, 

Brewster & 

Lewis R  

 

3 sjuksköterske 

studenter 

 

kvalitativ studie 

3 fokusgrupper och  

en pilotgrupp  

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskestudenters erfarenhet av 

Studenterna utryckte specifika svårigheter i mötet med patienter från andra kulturer vilka var: 

Hinder i språket 

Missförstånd i kommunikationen 

Grad I 

 

85% 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McClimens%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24617404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brewster%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24617404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lewis%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24617404


 

 

 

 

 

 

Great Britain 

2013 
att vårda patienter från olika kulturella 

bakgrunder.  

Annorlunda genusroller  

Patienterna ville bli vårdade av sjuksköterskor av samma kön.  

Nielsen & 

Birkelund. 

 

Danmark, 

2009 

4 sjuksköterskor från 

ett sjukhus 

Explorativ och 

beskrivande design 

baserad på 

fenomenologi 

Kvalitativ design  

Syftet var att undersöka sjuksköterskors 

erfarenhet att vårda patienter från 

etniska minoritetsgrupper.  

Sjuksköterskor beskrev svårigheter i kommunikationen, hur patienter från olika etiska grupper 

beskriver smärta och hur andra etiska grupper uttrycker sig olikt i sociala sammanhang.  

Grad I 

 

83 % 

Tuohy,  

McCarthy, 

Cassidy,& 

Graham. 

 

Ireland 

2008 

7 sjuksköterskor: 

barnmorskor, 

psykiatriska 

sjuksköterskor och 

vanliga 

sjuksköterskor 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer och en 

fokusgruppintervju 

Syftet var att diskutera sjuksköterskans 

erfarenheter att vårda patienter från 

olika kulturer i Irland. 

Sjuksköterskor uttryckte svårigheter att möta mångkulturella patientgrupper. Det fanns ett behov 

hos sjuksköterskorna av mer utbildning om kulturella olikheter, hur man använder en tolk och vad 

som kan förbättra vården hos patienter från annan kultur. 

 

Grad 2 

 

77% 

Vydelingum. 

 

Great 

Britain 

2005 

43 sjuksköterskor 

från sex olika 

medicinavdelningar 

Kvalitativ design 

fokusgrupper med 

6-8st 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenhet att vårda sydasiatiska 

patienter på ett vanligt sjukhus i 

Engelska. 

Sjuksköterskor ansåg att patientens kultur påverkade till förändringar på arbetsplatsen. Det beskrevs 

att det var viktigt att behandla patienter likgiltigt och att stereotypa förut fattningar skapade 

barriärer. Sjuksköterskorna beskrev även att det fanns bristande kunskap om minoritetskulturer. 

Patientens familj spelade en stor roll. 

Grad 2 

 

75% 

 


