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Sammanfattning 

Bakgrund: När befolkningen i Sverige blir allt äldre kommer det bland annat leda till ett 

ökat sjukvårdsbehov. I genomsnitt har människor födda i länder långt från Norden sämre 

hälsa än personer födda inom Norden, de kan ha en annan kultur och tolka 

kommunikationen inom vården annorlunda.  

Syfte: Att beskriva faktorer som påverkar omvårdnaden av patienter och anhöriga från 

andra kulturer inom palliativ vård. 

Metod: En litteraturöversikt.  

Resultat: Är baserat på nio vetenskapliga artiklar. Det fanns kulturella skillnader i synen 

på allvarlig sjukdom och död. Inom flera kulturer är det tabubelagt att tala om döden och 

detta var sjuksköterskorna inom västerländsk kultur oerfarna vid, de var mer vana vid en 

rak och ärlig kommunikation med patienterna. Sjuksköterskorna hade 

kommunikationssvårigheter med patienter och närstående då de inte hade samma språk. Det 

var även svårt och tidskrävande att finna lämpliga tolkar som kunde hantera känsliga ämnen 

relaterat till palliativ vård. 

Konklusion: Sjuksköterskor upplevde att möten med patienter och anhöriga från andra 

kulturer ofta var svåra om de inte pratade samma språk. Trots detta upplevde 

sjuksköterskorna arbetet som tillfredsställande. Det framkom att för lite tid och stress var 

ett av problemen samt att behovet av tolkar var stort.  

Nyckelord: kommunikation, närstående, palliativ vård, omvårdnad, sjuksköterska-patient 

relation, tvärkulturell  

  



 

 

Abstrakt 

Background: As the population in Sweden is getting older, it will also lead to increased 

health care needs. On average, the immigrants have poorer health than people born in the 

Nordic region, they can have an other culture and interpret the communication in care 

different. 

Aim: To describe the factors that affect the care of patients and families from other cultures 

in palliative care. 

Methods: a literature review. 

Results: Is based on nine scientific articles. There are cultural differences in the 

perception of serious illness and death. In many cultures, it is taboo to talk about death and 

this was the nurses of Western culture inexperienced with, they were more experienced 

with a straight and honest communication with the patients. The nurses had communication 

difficulties with patients and families as they did not have the same language. They also 

found it more difficult and time consuming to find suitable interpreters who could handle 

the sensitive issues related to palliative care. 

Conclusion: Nurses felt that when confronted with patients and families from other 

cultures it was often difficult if they were not talking the same language. Despite this, 

nurses experienced work as satisfaying. It appeared that lack of time and stress was one of 

the problems and the need for interpreters was large.  

Keywords: communication, cross-culture, family, nurse-patient-relationship, nursing, 

palliative care
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INLEDNING  

Det enda människan vet med säkerhet är att hon en dag kommer att dö. Eftersom de flesta 

dör av hög ålder eller sjukdom kommer sjuksköterskan någon gång att möta dessa 

människor. Den kulturella mångfalden i Sverige ökar, man kan se det på det senaste årets 

rekord i antal asylsökanden. Samtidigt finns ett ursprungsfolk i Sverige och Norden. Olika 

kulturer har sina traditioner, normer och värderingar som formar människan inom kulturen.  

 

Under utbildningens gång har möten med patienter från olika kulturer skett samt ett varierat 

antal olika bemötanden har setts. Detta har skapat ett intresse till fördjupning att undersöka 

vilka faktorer som har betydelse i mötet med patienter och närstående från andra kulturer. 

 

BAKGRUND 

Befolkningen i Sverige lever allt längre, vilket även betyder att andelen äldre också ökar. 

År 2014 var nästan var femte person över 65 år och år 2060 beräknas var fjärde person vara 

över 65 år (Statistiska Centralbyrån, 2016). Enligt Socialstyrelsen (2013) avled drygt 90 

000 människor i Sverige år 2010, av dessa bedömdes 80% varit i behov av palliativ vård.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) har infödda svenskar i genomsnitt bättre hälsa än personer 

födda utanför Norden. Ju längre ifrån Sverige de är födda desto sämre förtroende har de för 

vården, tillgängligheten upplevs sämre och de upplever det svårare att få kontakt med 

sjukvården. De upplever också att vårdgivaren visar mindre respekt, samt att information 

kring diagnos och behandling upplevs som sämre. Socialstyrelsen (2009) tror att språket 

kan vara en bidragande faktor samt kulturella olikheter i förväntningar i synen på vård och 

behandling.  

  

Kultur   

Kultur är de värderingar såsom tro, moraluppfattning, rättsföreställning samt övriga 

förmågor och vanor som en människa förvärvar under sitt liv (Järv, u.å.).  

 

Det finns skillnader i syn på t.ex. hälsa och sjukdom, familj, integritet och på hur man 

uttrycker känslor, det är därför viktigt att vårdpersonal försöker sätta sig in i patientens 

perspektiv (Socialstyrelsen, 2013). Vårdgivaren kan spela en avgörande roll som påverkar 
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individen och närstående i slutet av livet genom att ta reda på patientens värderingar och att 

acceptera vården såsom patienten vill ha den (Johnston, Vukic & Parker, 2013).   

 

Den kulturella mångfalden i Sverige blir allt mer tydlig med över hundra nationaliteter i 

samhället. Om tio år beräknas var tionde person över 65 år vara född i ett annat land enligt 

SOU 2001:6. Inom olika kulturer hanterar man sjukdom, lidande, död och sorg på olika 

sätt. Stora variationer uppstår också då personer har flera kulturer, när de är födda i ett land 

och flyttat till ett annat anammas och kombineras flera kulturer i den individen, vilket också 

gäller barn som växer upp med föräldrar från olika kulturer.  

 

Äldre invandrare 

Hanssen (2005) tar upp några av de effekter som i dagsläget syns inom sjukvården i Norden 

på grund av arbetsinvandringen som kom under 1960- och 1970-talen. Många av dessa 

personer lärde sig aldrig huvudspråket i landet de kom till, dels då de förmodligen inte hade 

för avsikt att stanna för evigt dels att de primärt umgicks med sina landsmän. De personer 

som kommit som flyktingar från krig har också språkliga barriärer, konsekvenserna utav 

detta leder till isolering och svårigheter att kommunicera (ibid).  

 

Närstående  

De närstående har inom den palliativa vården en central roll, att ge dem stöd under och efter 

patientens sista tid i livet kan vara det bästa stödet för patienten. Ur vårdsynpunkt måste 

patienten och dess anhöriga betraktas som en enhet (SOU 2001:6).  

 

Vård i livets slutskede bygger ofta på insatser från familj och närstående och det är således 

viktigt att vården anpassas i samverkan med dem och att deras önskemål beaktas så långt 

det är möjligt (Socialstyrelsen, 2013). Genom att stötta hela familjer så hjälper man även 

den som är sjuk. Det är inte ovanligt att personer från andra kulturer tolkar begreppet familj 

på ett helt annat sätt än enligt västerländskt synsätt; den kan inbegripa både fastrar, 

farbröder, kusiner och så vidare (Bellamy & Gott, 2013). Dessa personer kanske också 

deltar i beslutsprocessen rörande omvårdnaden av patienten, vilket leder till att 

vårdpersonal har många fler att förhålla sig till än de är vana vid. 
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Kommunikation  

Kommunikation betyder överföring av information mellan människor enligt Björn, 

Rosengren, Ulfstrand, Helander & Sigurd (u.å.). Den har en central roll i alla vårdarbeten 

och är det redskap som vårdpersonalen använder mest med vårdtagare och närstående. Det 

är genom kommunikationen som personen kan bli sedd, förstådd och respekterad. Sätten att 

kommunicera skiljer sig mellan olika generationer. De regler som styr kommunikationen 

kan också skilja sig mycket åt mellan olika religioner och kulturer, det är inte heller bara 

det verbala språket som skiljer sig utan även det icke-verbala (Fridegren & Lyckander, 

2009).  

 

En viktig del av sjuksköterskans arbete består i att kommunicera med patienter och 

närstående, svårigheter kan uppstå när de inte kan kommunicera och förstå varandra på 

samma språk. Detta riskerar att leda till missuppfattningar samt en ökad stress för båda 

parter (Nielsen & Birkelund, 2009). Trots att båda parter talar samma språk kan 

feltolkningar ske, då parterna tolkar orden genom sin kulturella kontext (Dayer-Berenson, 

2011). Missförstånd inom vården kan bero på att man talar via närstående till patienten och 

vice versa, vårdgivare-närstående-patient, eller att man har olika kulturella bakgrunder 

(Graaff, Francke, Muijsenbergh & Geest, 2012). När patient och sjuksköterska inte 

kommunicerade på samma språk blev arbetet runt patienten mer tidskrävande och 

påverkade andra patienters vård, detta kunde leda till att kontakten dem emellan blev 

mindre personlig och att sjuksköterskan utförde omvårdnadsarbetet strikt rutinmässigt 

(Jirwe, Gerrish & Emami, 2000). Enligt Inspektionen för vård och omsorg [IVO] (2014) 

gäller ett av de vanligaste klagomålen inom allmän vård just kommunikation, det kan gälla 

både brist på information eller brist i kommunikationen mellan vårdare och patient eller 

vårdare och anhörig. Enligt Dayer-Berenson (2011) är det bevisat att kommunikationen 

mellan vårdare och patient är direkt kopplat till patientens upplevda tillfredsställelse.  

 

Tolk 

Ibland inser sjuksköterskan att hon inte har något gemensamt språk med patienten, då kan 

det vara nödvändigt att anlita tolk. Många läkare och sjuksköterskor använder sig av 

patientens familj och närstående som behärskar språket vilket inte är fördelaktigt av flera 

anledningar, dels eftersom man inte kan veta om informationen gått fram eller om den 

informationen man själv mottar är fullständig. Det kan också vara svårt att dela med sig av 

personliga förtroenden av intim karaktär om man är nära släkt (Eide & Eide, 2013). Ofta 
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används tolkar i form av anhöriga eller personal då det kan vara svårt att rekvirera tolk med 

rätt språkkunskaper. Telefontolk kan användas men då det krävs erfarenhet från 

vårdpersonal samt är opersonligt används det mycket sällan (McCarthy, Cassidy, Graham 

& Tuohy, 2013; Jirwe et al., 2010).  

  

Palliativ vård  

Palliativ vård definieras som  

"Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med 

progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Palliativ vård innebär också ett beaktande av fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov samt ett organiserat stöd till närstående. 

Socialstyrelsens definition går även i linje med Världshälsoorganisationens (WHO) definition 

av palliativ vård.". (Socialstyrelsen, 2013, s. 16)  

 

Enligt Fridegren & Lyckander (2009) har människan genom alla tider, i alla religioner och i 

alla kulturer tagit hand om de döende. Hur vi tagit hand om dem har sett lite olika ut, allt 

ifrån att låta döende vara ifred och dö ensam till att hela släkten är med. Fortfarande ser 

omhändertagandet av de döende olika ut i samhället.  

 

Historik 

Hospicerörelsen är grunden till dagens palliativa vård. Under medeltiden var hospice 

namnet på de gästhem som drevs av klostren. Idag står hospice för den vårdfilosofi med 

inriktning på vård i livets slutskede som växte fram i England på 1900-talet. Grundtanken 

med denna filosofi var att man skulle få dö i trygghet och i en hemlik miljö (Nagel, 2006).  

 

Den palliativa vården idag 

Centralt inom palliativ vård idag är lindrande vård för de svårast sjuka och döende i livets 

slutskede. Den grundas på de fyra hörnstenarna: symtomkontroll i vid bemärkelse, 

teamarbete mellan olika professioner, kommunikation och relation samt stöd till närstående 

(Socialstyrelsen, 2013). Vidare är det en viktig uppgift i den palliativa vården att försöka 

hjälpa den sjuke och dennes närstående att ha realistiska förväntningar och realistiskt hopp 

om framtiden (Widell, 2003). En annan uppgift är att försöka få både den sjuke och dennes 

närstående att leva ett så normalt liv som möjligt (Fridegren & Lyckander, 2009). Av 

riksdagens beslut om riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård framgår att 

palliativ vård och vård i livets slutskede har lika hög prioritet som akuta livshotande 
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sjukdomar, då båda är högt placerade (SOU 1995:5). Enligt SOU 2001:6 ges palliativ vård 

på sjukhusens slutenavdelningar, i hemmet med insatser från kommunen, primärvården, 

sjukhusen samt i kommunens särskilda boenden. 

  

Brytpunktssamtal  

Brytpunkt för palliativ vård i livets slutskede har blivit allt vanligare inom sjukvården de 

senaste åren. Kommunikationen kring brytpunkten med patient och närstående har stor 

betydelse för vårdinnehållet den sista tiden. I palliativ vård beskrivs tre brytpunkter. Den 

första punkten är när patienten fått reda på sin obotliga sjukdom och den tidiga palliativa 

fasen tar sin början. Den andra punkten börjar då man avslutar behandling av 

bromsmediciner samt botande vård och den sena palliativa fasen börjar. Den tredje punkten 

är när det bara är dagar eller timmar kvar att leva (Lindqvist & Rasmussen, 2011). Enligt 

Socialstyrelsen (2013) har kommunikationen och möjligheten till samtal stor betydelse, det 

har högsta prioritet, då åtgärden kan förebygga oro och missförstånd samt förbättra 

livskvaliteten för personer under den sista tiden i livet.  

   

Sjuksköterskans roll och omvårdnadsansvar  

Den evidensbaserade kunskapen visar att omvårdnad av palliativa patienter och deras nära 

kräver stor kunskap av sjuksköterskan både på det personliga och professionella planet 

(Lindqvist & Rasmussen, 2011). I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) står att 

vård ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet samt att vården ska vara på lika villkor för hela befolkningen.  

 

"I vårdarbetet främjar sjuksköterskan en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, 

sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda personer, familjer och allmänheten respekteras." 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). 

 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskor som 

väljer att arbeta med palliativ vård uttrycker ofta att de vill göra gott, de måste också vara 

breda i sitt synsätt. En viktig roll är att stötta den sjuke och dennes närstående, oavsett om 

det är en svår situation med förtvivlad gråt och hopplöshet (Friedrichsen, 2012). Det är 

viktigt att som vårdpersonal tillgodose önskemål både från den sjuke och närstående. Det är 

ett kännetecken för gott bemötande (Bellamy & Gott, 2012). I Patientlagen (SFS 2014:821) 
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är avsikten att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens 

integritet, självbestämmande och delaktighet. Sjuksköterskan bör tillägna sig förmåga att 

förstå den enskildes behov, även om hon har en god empatisk förmåga så är det inte alltid 

hon förstår de värderingar, normer och uttryck som finns inom olika kulturer. Hon måste 

ändå ha respekt för den sjuke och närståendes sätt att hantera svår sjukdom och död 

(Widell, 2003).   

 

Teoretisk referensram: De 6 S:n 

De 6 S:n är en modell för personcentrerad vård, den vilar på en humanistisk grund och är en 

konkretisering av hospicefilosofin och den palliativa vårdens mål. De 6 S:n är i linje med 

intentionerna i HSL (SFS 1982:763), Socialtjänstlagen [SoL] (SFS 2001:453) och 

Patientlagen (SFS 2014:821) att främja patientens ställning. Modellen är svensk och 

påbörjades vid uppstarten av en palliativ enhet i Örebro i början av 1990-talet. 

Utvecklandet har sedan dess skett löpande genom samarbete mellan sjuksköterskor och 

forskare. Modellen ska utifrån en helhetssyn på patienten utgöra ett stöd vid såväl 

planering, dokumentation, genomförande samt utvärdering av vården (Ternestedt, 

Österlind, Henoch & Andershed, 2012). 

 

De 6 S:n hjälper personalen att samla information och kunskap om patienten i livets 

slutskede. Genom att reflektera och utvärdera vården efter patientens frånfälle ger det 

personalen dels en möjlighet att bearbeta sina egna känslor samt att lära av den aktuella 

patienten och dess närstående av vad som blev bra och vad som kunnat bli bättre. 

Modellen används på lite olika sätt i Sverige, nedan följer en av tolkningarna. 

Självbild- utifrån patientens beskrivning av sig själv ge stöd i att bevara identiteten, att "Jag 

ska få vara jag". 

Självbestämmande- att utifrån patientens vilja och behov ge stöd till så stor delaktighet och 

meningsfullhet som möjligt. 

Sociala relationer- att utifrån patientens vilja och behov ge stöd att kunna bevara viktiga 

sociala relationer samt att kunna umgås med närstående enligt egen önskan. 

Symtomlindring- att utifrån patientens vilja och behov ge en så optimal lindring av 

symtom/obehag som möjligt. 

Sammanhang- att utifrån patientens önskan få samtala om sin egen syn på det levda livet  

Strategier- att utifrån patientens situation identifiera dennes kommande behov (Ternestedt 

et al., 2012). 
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Problemformulering  

Inför döden blir den egna kulturen central och det är viktigt med palliativ vård av hög 

kvalitet där goda möten främjas. När en person drabbats av svår sjukdom väcks många 

frågor om livet och döden. Som sjuksköterska är det viktigt att uppmärksamma, våga möta 

samt skapa förutsättningar för att möta dessa frågor. Om man inte kommer från samma 

kultur eller talar samma språk kan problem uppstå. Det är därför viktigt att undersöka 

ämnet ytterligare för att få en ökad förståelse för vilka faktorer som är viktiga att tänka på i 

möten med patienter från andra kulturer i livets slutskede. Det kan också vara faktorer som 

är viktiga även inom andra arbetsområden och inte bara inom palliativ vård. 

 
 
Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar omvårdnaden av patienter och närstående från 

andra kulturer inom palliativ vård för sjuksköterskan.  

 

Frågeställningar 
- Vilka faktorer har betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienter och 

närstående från andra kulturer inom palliativ vård? 

- Hur påverkar dessa faktorer sjuksköterskans omvårdnad av patienter och närstående 

från andra kulturer inom palliativ vård? 

 

 

METOD  

 

Design   

Arbetet utformades som en litteraturöversikt med fokus på sjuksköterskans kärnområde; 

omvårdnad. En litteraturöversikt är som en sammanfattning av ett aktuellt kunskapsläge 

inom ett område (Friberg, 2012).  

  
Urval av litteratur  

Sökningar efter artiklar skedde från början av februari till sista mars 2016, dessa gjordes i 

databaserna Cinahl och PubMed. På grund av svårigheten att finna artiklar till arbetet 
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gjordes många sökningar med flera olika sökord, se tabell 1 för sammanställningen av de 

sökord som gav resultat. 

 

Sökord som använts i olika kombinationer var: palliative care, terminal care, end of life 

care, culture*, transcultural, multicultural, cultural diversity, cultural competence, nurse-

patient relations, ethnic minority, nurs*.  

 

Tabell 1: Artikelsökning 
Data  
bas  

Sökord  Antal 
träffar  

Antal 
lästa 
abstrakt  

Antal lästa 
artiklar  

Antal utvalda 
artiklar  

CINAHL  Palliative care  
AND transcultural 1  

56  19  6  4  

 Palliative care  
AND nurs*  
AND cultur* 2  

114  27  5  2 

 Palliative care 
AND cultural diversity  
AND ethnic minority 2  

87  6  3  1  

PUBMED  Palliative care  
AND transcultural 1  

24  13  5  0 (3 dubbletter 
Cinahl)  

 Palliative care  
AND cultural competence 1  

67  11  3  1  

 
1 Limits: Published in the last 10 years. 
2 Limits: Published in the last 10 years, peer reviewed, PDF Full Text 

 

Inklusionskriterier skulle vara att artiklarna motsvarade studiens syfte, vara "peer reviwed" 

det vill säga vetenskapligt granskade av experter inom området samt publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna skulle vara publicerade under åren 2005-2016 för att 

anses vara relativt aktuella och innehålla den senaste kunskapen från forskningen.  För att 

undvika missförstånd på grund av bristande språkförståelse skulle artiklarna vara skriva på 

antingen svenska eller engelska.  

Exklusionskriterier var artiklar som berörde endast religiösa aspekter, litteraturöversikter 

samt ej gälla områden där sjuksköterskan kräver specialist kompetens såsom intensivvård, 

barn till exempel. 

 

Artiklarna granskades i första hand baserat på titlarna, sedan lästes sammanfattningen och 

om den ansågs vara relevant lästes hela artikeln igenom. Därefter gjordes en första 

bedömning om artikeln svarade på studiens syfte. Förutom artiklar som var relevanta för 

studien fanns även många artiklar som berörde implementering av mångkulturellt 

perspektiv inom palliativ vård samt utvärdering av dessa. I ett senare skede gjordes 
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manuella sökningar bland referenserna till relevanta artiklar som framkommit i första 

urvalet, en artikel från 2003 tillkom då, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Manuell sökning. 
Databas 

 

Titel på vald 
artikel till 
resultatet n=1 

Författare till 
vald artikel 
till resultatet 

Tagen från 
referenslistan i 
artikel 

Författare  

PubMed The palliative 
care needs of 
ethnic minority 
patients: staff 
perspectives  

Diver, F., 
Molassiotis, A. 
& Weeks, L.  

 

“Reduced to nods and 
smiles”: Experiences 
of professionals 
caring for people 
with cancer from 
black and ethnic 
minority groups  

Richardson, A., 
Thomas, V. N. & 
Richardson, A.  

 

 

Boolesk sökoperator som använts är AND, för att kunna inkludera flera sökord inom 

samma sökning, detta användes för att begränsa sökningarna och få ett smalare resultat. 

Trunkering * användes för att möjliggöra träffar för ordets alla böjningsformer (Östlundh, 

2012).  

 

Värdering av artiklarnas kvalitet  

Fribergs modell för granskning av artiklar av kvalitativ design följdes. Detta innebar att 

artiklarna skulle innehålla problemformulering, syfte, metod, resultat och argumentation 

(Friberg, 2012). Artiklarna granskades sedan enligt Högskolan Dalarnas modifierade 

granskningsmall se bilaga 1. Där granskningen sker enligt förbestämt poäng-

sättningssystem där varje fråga ger 1 poäng, och kvalificeras därefter. Artiklarna skulle 

uppnå minst medelkvalitet, vilket innebar att det minst krävdes 60% / 15 poäng av 25 

möjliga, se tabell 2. Samtliga artiklar i arbetet var etiskt godkända. 
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Tabell 2: Kvalitetsgranskning 
 

Titel Poäng (%)  Titel  Poäng (%)  
Accommodating the Diverse 
Cultural Needs of Cancer Patients 
and Their Families in Palliative 
Care  

20/25 (80)  Factors influencing oncology 
nurses’ approaches to 
accommodating cultural needs in 
palliative care  

20/25 (80)  

The paradox of palliative care 
nursing across cultural boundaries  

19/25 (76)   The palliative care needs of ethnic 
minority patients: staff 
perspectives  

19/25 (72) 

End-of-life preferences and 
presence of advance directives 
among ethnic populations with 
severe chronic cardiovascular 
illness  

21/25 (84)  How do Australian palliative care 
nurses address existential and 
spiritual concerns? Facilitators, 
barriers and strategies  

21/25 (84)  

Professional Development: Iranian 
and Swedish nurses’ experiences 
of caring for dying people  

21/25 (84)  Facing diversity under institutional 
constraints: challenging situations 
for community nurses when 
providing care to ethnic minority 
patients  

18/25 (68)  

Nurses’ perspectives of challenges 
in end of life care 

 19/25 (76)     

 

Tillvägagångssätt  

Sökningar i databaser har gjorts både enskilt och tillsammans. Första steget har varit att läsa 

titlarna och därefter har sammanfattningen lästs igenom. Artiklarna som valts ut i första 

skedet har sedan lästs av båda och efter gemensam diskussion om artiklarnas relevans för 

översikten granskats efter vald granskningsmall. Utifrån resultatet från 

kvalitetsgranskningen har vi gemensamt beslutat om vilka artiklar som skulle ingå i 

litteraturöversikten. Flera av artiklarna återkommer i flera sökningar under olika sökord, det 

har därför inte varit nödvändigt att läsa igenom   

 

Analys  

Analysen av de valda artiklarna utfördes enligt Friberg (2012) analysmodell i tre steg. Först 

lästes artiklarna igenom ett flertal gånger för att få en helhet av innehållet, därefter kodades 

texten, sorterades i kategorier som reducerar fakta till att inkludera gemensamma nämnare 

för studierna. Därefter skapades en ny helhet som resultatet strukturerades efter.  

  

Forskningsetiska aspekter  

Vid en litteraturöversikt är det viktigt att ha ett etiskt övervägande gällande urval av 

material (Friberg, 2012). Om materialet bygger på tidigare dokumenterad kunskap och 

frågor inte ställts till deltagare utan till litteraturen, ska ett övervägande göras. Det är då 

viktigt att reflektera över på vilket sätt forskarna i studien samlat in och presenterat sin 
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forskning, samt om de har en tydlig etisk ståndpunkt (Olsson & Sörensen, 2011). I 

litteraturöversikten där engelska artiklar har använts har översättning till svenska varit 

nödvändig. Ordböcker och lexikon har använts i tolkning och översättning av artiklarna, 

detta för att undvika misstolkning samt att sträva efter hög tillförlitlighet i översättningen.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet bygger på nio vetenskapliga artiklar, samtliga med kvalitativ metod och 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2007-2014 samt en från 2003. Studierna 

är genomförda i följande länderna: Norge(n=1), England (n=2), Australien (n=3), USA 

(n=2) och Sverige/Iran (n=1). 5 av artiklarna gällde sjukhusbaserad omvårdnad, 2 artiklar 

gällde hemsjukvård samt 2 artiklar var en mix av sjukhusbaserad omvårdnad och 

hemsjukvård. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet finns med 

som bilaga 2. Resultaten presenteras i tre kategorier: Smärta, Kommunikation och Resurser. 

Följande underkategorier framkom under Kommunikation: Information, Sjuksköterske-

patient relation samt Olika språk / Behov av tolkar. Följande underkategorier framkom 

under Resurser: Tid, Egenskaper hos sjuksköterskan samt Kunskap. 

 

Definitionen av vad kultur är skiljer sig mellan olika individer. Den kulturella 

referensramen är inte statisk utan varierar över tid beroende på bland annat det sociala och 

historiska referenserna, så även sjuksköterskans uppfattning av vad kultur innebär (Huang, 

Yates & Prior, 2009b). 

  

Synen på smärta som symtom 

Flera studier visar att smärta upplevs olika i olika kulturer (Huang et al., 2009b; 

Sommerville, 2007). Kulturen formar personens uppfattning av smärta, det kan vara en 

indikation för att patienten inte handlat korrekt i sitt förflutna eller att smärtan ses som ett 

tecken på att patienten fortfarande lever enligt Huang et al. (2009b). Ett sätt att tillgodose 

patienten är att vara öppen och flexibel och att acceptera andra alternativa metoder för 

smärtlindring. Ett annat exempel är att låta patienten använda musik och ljusterapi istället 

för läkemedel (Huang, Yates & Prior, 2009a). Enligt Sommerville (2007) kunde det uppstå 

spänningar när sjuksköterskan försökte respektera patientens synsätt på symtomkontroll. 
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Patienten kunde till exempel förlita sig på böner istället för att ta emot vad sjuksköterskan 

erbjöd även fast det var tydligt att patienten led.  

 
Kommunikation 

Flera studier visade att kommunikationen var speciellt viktig inom palliativ vård (Huang et 

al., 2009a; Keall, Clayton & Butow, 2014). 

 

I studien till Keall et al. (2014) reflekterar en sjuksköterska om hur dålig kommunikation 

kan göra saker värre, 95% av klagomålen på sjuksköterskans arbetsplats berörde dålig 

kommunikation, det kunde bland annat gälla närstående som inte fått klart för sig hur dålig 

patienten var. En öppen och ärlig kommunikation med patient och närstående kan förbättra 

sjuksköterskans förståelse för deras kulturella behov (Huang et al., 2009b).  

 

Något som framkommit i studierna var att skillnaderna är stora i hur och om man pratar om 

döden i olika kulturer (Iranmanesh, Ghazanfari, Sävensted & Häggström, 2011; Debesay, 

Harsløf, Rechel & Vike, 2014; Huang et al., 2009a). Det är många kulturellt känsliga 

ämnen att ta hänsyn till i omvårdnaden, det vill säga beslut rörande medicinsk behandling, 

diskussioner rörande diagnos och prognos samt att tala om döden (Huang et al., 2009a). I 

Sverige och Norge var sjuksköterskorna mer vana med en rak och ärlig kommunikation 

med patienten om hans framtidsutsikter, därför är det inte lika tabubelagt att tala om döden, 

sjukdomen och symtomen i de länderna (Iranmanesh et al., 2011; Debesay et al., 2014). 

Sjuksköterskorna upplevde också skillnad huruvida barnen var delaktiga eller inte, i 

västvärlden hålls barnen ofta undan enligt Diver, Molassiotis & Weeks (2003). Detta var 

tvärtemot vad Debesay et al. (2014) såg i sin studie ”they will certainly not talk to their kids 

about it. If they die, it is because Allah wills it, for example. So sometimes it feels a bit 

trickly, especially if there are small Children involved and where for some Norwegians it 

would be more natural to be more open about it, to talk about it more” (s. 2112). 

 

Information 

Flera studier visade att sjuksköterskorna kände sig osäkra när de mötte obekanta sätt att 

hantera sjukdom och död (Diver et al., 2003; Debesay et al., 2014; Huang et al., 2009b; 

Valente, 2011). Ibland uppstår etiska dilemman i vården, ett exempel är när familjen vill 

skydda patienten från information angående sin sjukdom (Huang et al., 2009a; Valente, 

2011). Sjuksköterskan upplevde det svårare att hjälpa patienter från etniska minoriteter 
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eftersom familjerna ofta föredrog att låta naturen ha sin gång och att hon var där för att 

hjälpa patienten (Debesay et al., 2014). I flera studier (Iranmanesh et al., 2011; Debesay et 

al., 2014) beskriver sjuksköterskorna att enligt tradition ska man försöka bevara hoppet om 

tillfrisknande i andra kulturer, därför talar man inte om döden. Valente (2011) menar att i 

en annan kultur skyddar man den döende genom att undanhålla negativ information. 

 

Sjuksköterska-patient relation 

Flera studier visar att en bra relation mellan sjuksköterskan och patienten samt till 

närstående är väsentligt för att djupare samtal ska kunna ske, att ett förtroende finns 

etablerat (Sommerville, 2007; Keall et al., 2014). Om patienten dessutom hade flera vårdare 

att förhålla sig till var detta inget som skapade förutsättningar för sjuksköterskan att skapa 

en förtroendefull relation till patienten (Piamjariyakul, Myers, Werkowitch & Smith, 2014).  

 
Olika språk / Behov av tolkar 

Flera studier visade att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i kommunikationen till 

patienterna eftersom de talade olika språk (Diver et al., 2003; Sommerville, 2007). 

Sjuksköterskan beskrev hur det var tidkrävande att finna bra tolkar som var lämpliga att 

hantera känsliga ämnen relaterat till palliativ vård (Huang et al., 2009b).  

  

Sjuksköterskan upplevde att dynamiken i relationen till patienten förändrades vid 

användning av tolk då det blev svårare att få en relation till patienten, dessutom fanns oron 

över vad tolken faktiskt sa (Diver et al., 2003). Bristen på tolkar sågs som ett hinder av 

sjuksköterskorna (ibid). Sjuksköterskorna förlitade sig starkt på familjemedlemmar att tolka 

trots att det inte var idealiskt överhuvudtaget (Sommerville, 2007). Diver et al. (2003) fann 

i sin studie att användning av patientens familj och närstående sågs både som ett hinder och 

som en tillgång av sjuksköterskorna, fördelarna var att de oftast fanns tillgängliga vid 

behov och sjuksköterskan kunde få och ge informationen relativt direkt. Hindren var att de 

sågs som osäkra tolkar, då sjuksköterskan inte kunde säkerställa att patienten fick den 

informationen som gavs vilket också kunde leda till att sjuksköterskan inte fick korrekt 

information tillbaka. Tolkarna sågs som en stor resurs, inte bara i att tolka samtalen, men 

också för att fråga om råd och inhämta mer specifik kunskap om andra kulturer (ibid.).  

 

Liknande resultat framkom ur studien till Sommerville (2007), där sjuksköterskan befarade 

att patienten undanhöll information för sina närstående då dessa tolkade, detta ledde i sin 
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tur till att det kunde bli en spänd stämning mellan sjuksköterskan och patientens familj samt 

att patienten fick sämre omvårdnad då sjuksköterskan inte hade all information som 

behövdes. Sommerville (2007) tar upp flera aspekter med användningen av tolkar ”Use of 

adcocates/interpreters was seen as paradoxial as, although essential for non-English-

speaking patients, their presence limited the ability to build a rapport with the patient 

because of concerns about what the interpreter was actually saying and the change of 

dynamics in the relationship” (s. 584). 

 

Resurser 

Tid 

Enligt flera studier visade det sig att kunna skapa en bra relation till patienten och 

närstående från andra kulturer upplevdes av sjuksköterskan som mer tidskrävande än om de 

kom från kulturer likande sjuksköterskans egen (Huang et al., 2009b; Keall et al., 2014; 

Diver et al., 2003). 

Tidsbrist på grund av stor arbetsbörda var en faktor som sjuksköterskan upplevde 

förhindrade möjligheten till diskussioner (Keall et al., 2014).  

 

Egenskaper hos sjuksköterskan 

Resultaten i flera studier visade att sjuksköterskans tidigare erfarenheter förbättrade hennes 

professionella förhållningssätt (Iranmanesh et al., 2001; Keall et al., 2014; Diver et al., 

2003). Sjuksköterskan ansåg att förmågan att kunna lyssna på patienten och närstående 

underlättar utvecklandet av en bra relation (Huang et al., 2009b). Sjuksköterskorna sa att 

deras personliga erfarenheter bidrog till deras professionella utveckling och vice versa 

(Iranmanesh et al., 2011). 

 

Personliga egenskaper hos sjuksköterskan som underlättar arbetet med patienter och 

närstående från andra kulturer var bland annat god självkännedom för att kunna vara 

mottaglig för andra kulturella värderingar och seder (Sommerville, 2007; Diver, 

Molassiotis & Weeks, 2003). Iranmanesh et al. (2011) fann i sin studie att sjuksköterskan 

upplevde genom att ha egna privata erfarenheter av att vårda och mista en anhörig 

utvecklade deras egna professionella förhållningssätt. Liknande resultat fanns även i 

studierna till Keall et al. (2014) och Diver et al. (2003) då tidigare erfarenheter av att vårda 

patienter från andra kulturer gav större självkänsla hos sjuksköterskan.  
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Kunskap 

Flera studier visade att utbildning av kulturell kompetens behövdes (Sommerville, 2007; 

Valente, 2011; Huang et al., 2009b). Förmågan att möta patientens behov begränsades av 

bristande resurser och utbildning (Sommerville, 2007), brist på utbildning gjorde det även 

svårare att förstå och respektera en annan kultur (Valente, 2011) samt att det skapade en 

rädsla och osäkerhet för att göra fel/gå över gränsen för vad patienten accepterar vid till 

exempel intimvård (Debesay et al., 2014). Den kulturella kompetensen och erfarenheten 

med människor från andra kulturer måste byggas på och bli bättre ansåg sjuksköterskorna 

(Huang et al., 2009b).  

 

Sjuksköterskorna menade i Debesay et al. (2014) studie att en stor utmaning var – när de 

utförde intimvård på patienter från etniska minoriteter - rädslan att göra misstag och 

förnärma dem. Att inte kunna möta förväntningarna skapade en moralisk stress hos 

sjuksköterskan, och hon upplevde det som ett svek mot patienten och de närstående 

(Valente, 2011). Sjuksköterskorna sa samtidigt att det var svårt att hedra och respektera 

patientens kultur när hon saknade kunskap om kulturen ifråga (ibid). I Diver et al. (2003) 

studie menade sjuksköterskorna att de genom mer kunskap om olika kulturer kunde 

reflektera över den vård de ger. En risk som sjuksköterskan såg var att ökad kunskap också 

kunde det leda till att vårdaren antar eller förutsätter mer vad patienten behöver (Huang et 

al., 2009b). 

 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av resultat: 

Syftet med denna studie var att beskriva faktorer som sjuksköterskan påverkas av i 

omvårdnadssituationer med patienter och deras närstående från andra kulturer inom 

palliativ vård. Det fanns kulturella skillnader i synen på allvarlig sjukdom och död 

(Debesay et al., 2014; Huang et al., 2009b; Sommerville; 2007). Inom flera kulturer är det 

tabubelagt att tala om döden och detta var sjuksköterskorna inom västerländsk kultur 

oerfarna vid, de var mer vana vid en rak och ärlig kommunikation med patienterna 

(Debesay et al., 2014; Iranmanesh et al., 2011). Sjuksköterskorna hade 

kommunikationssvårigheter med patienter och närstående då de inte hade samma språk. Det 
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var även svårt och tidskrävande att finna lämpliga tolkar som kunde hantera känsliga ämnen 

relaterat till palliativ vård (Diver et al., 2003; Huang et al., 2009a, b). 

 

Resultatdiskussion 

Ett oväntat resultat var att det inte kom upp negativa attityder för att vårda patienter från 

andra kulturer trots att det var mer stressande och tidkrävande. I en undersökning gjord på 

ett sjukhus av Nielsen & Birkelund (2009) uttryckte en sjuksköterska irritation när 

patienten inte förstod danska, det blev då mycket mer tidkrävande, vilket ledde till att det 

fanns mindre tid för de andra patienterna. Flera av studierna visar att den ständiga stressen 

och tidsbristen inom vården i övrigt är ett hinder för sjuksköterskor att bygga upp en bra 

vårdrelation och en genuin kommunikation till patienten och dennes anhöriga 

(Arantzamendi, Addington-Hall, Saracibar & Richardson, 2012; Moir, Robert, Martz, Perry 

& Tivis, 2015). Brist på tid kan försvåra uppbyggnaden av en vidare relation, vilket kan 

vara svårt att uppfylla och kännas som stressfyllt (Berg & Danielsson, 2007). Detta blir ett 

stort problem anser sjuksköterskorna i Walling & Sidny (2014) studie, då det är en viktig 

del av den palliativa vården att patienterna får sina behov av kommunikation uppfyllda. 

Enligt Johnston et al. (2013) innebär erkännandet av en persons värderingar, tro och behov 

inom kulturell kontext att stödja autonomi och mänskliga rättigheter för patienten som 

mottar vården. Detta är i linje att stödja och bevara patientens självbild.   

 

I studien till De Graaff et al. (2012) kom det fram att få vårdare använde professionella 

tolkar. Dels på grund av att det sågs som mer tidkrävande och krävde mer planering men 

också för att närstående till patienten inte accepterade utomstående i kommunikationen med 

patienten i rädslan att informationen till deras nära skulle vara för direkt och rakt på. Dessa 

resultat överensstämmer med resultaten i studierna till Diver et al. (2003) och Sommerville 

(2007). Sjuksköterskorna ansåg att de inte behövde boka professionell tolk utan närstående 

kunde översätta för dem, såvida det inte handlade om allvarliga ärenden som liv och död 

eller intima händelser, i dessa sammanhang ansågs inte närstående som lämpliga (Nielsen 

& Birkelund, 2009).  

 

Det som framstår som förvånande är att det i flera studier framkommer hur olämpligt det är 

att använda närstående som tolkar, men att det ändå händer det i så stor omfattning. I 

studien till Nielsen & Birkelund (2009) framkommer en incident när en patient ska in på 

operation och inte har förstått vad som håller på att hända, för att det på grund av tidsbrist 
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inte hanns med att ordna en tolk innan operationen genomfördes. Att inte använda 

professionella tolkar i större utsträckning anses av författarna som oetiskt på flera sätt. 

Även om syftet för de närstående är att skona patienten från dålig information som kan 

påverka honom negativt, kan vårdpersonalen ha samtal innan med närstående och komma 

överens om hur och vilken information som ska lyftas i samtalet med patienten. Det är 

heller inte etiskt riktigt att utsätta närstående att behöva vara den som ger informationen, 

samt att vårdpersonalen i detta läge inte kan säkerställa vilken information som ges. Det är 

även svårare för patienten att berätta svåra saker till de närstående, kanske för att skona 

dem. Att inte använda tolk kan också ses som en brist på vad organisationen bakom 

sjuksköterskorna prioriterar och hur den organiseras.  

 

Smärta är bland det vanligaste symtomet bland palliativa patienter och framförallt hos 

patienter med cancer, enligt Socialstyrelsen (2013) bör kontinuerlig analys, skattning och 

bedömning ske hos patienter med smärtor i livets slutskede. Att symtomen på smärta kan 

upplevas olika skiljer sig mellan flera kulturer (Huang et al., 2009b; Sommerville, 2007), 

detta överensstämmer med resultaten i andra studier (Alpers & Hanssen, 2014; Koffman, 

Morgan & Higginson, 2008). Enligt Koffman et al. (2008) måste smärta ses ur flera 

perspektiv; psykologisk, social, kulturell och andlig betydelse. Sjuksköterskorna i studien 

till Alpers & Hanssen (2014) ansåg att det var svårare att skatta smärta hos patienter från en 

etnisk minoritet jämfört med norska majoritetsbefolkningen då uttrycken skiljde sig åt och 

nästan 90% av sjuksköterskorna ansåg deras förmåga att bedöma smärta var otillräcklig. 

Förmågan att förstå patientens uttryck av smärta kan lätt göra sjuksköterskan frustrerad, 

detta kan leda till förnekelse eller misstroende för patientens smärtuppfattning (ibid.). Att 

ge god omvårdnad av patienten och hjälpa denne med symtomlindring ingår i 

sjuksköterskans ansvarsområden samt en av hörnstenarna för de 6 s:n. I möten med 

patienter och anhöriga från andra kulturer kan vi som blivande sjuksköterska välja att 

acceptera att det kommer krävas mer tid och resurser för att lära känna patienten och dennes 

uttryck och därigenom om möjligt sätta av mer tid för dessa möten, detta kan i 

förlängningen skapa en trygghet för båda parter.  

 

Etiska dilemman kan uppstå i vården när vi som blivande sjuksköterskor tränas i att hela 

tiden delge patienten och/eller närstående information rörande vården patienten får, detta 

gör vi fast det kan vara emot patientens önskan. Detta kom också fram i studien till 

Iranmanesh et al. (2011) där sjuksköterskorna ansåg att i svensk kontext så värderades 
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ärlighet och autonomi, de pratade med patienterna öppet och tydligt om deras sjukdom och 

kunde därför mer direkt behandla patientens behov i livets slutskede. Chater & Tsai (2008) 

tar i sin artikel upp hur västerländsk etik vilar på grunden av patientens autonomi och 

suveränitet, hur patienten ska inkluderas vårdplaneringen och vara delaktig i besluten 

rörande behandling. Flera studier tar upp olika skillnader mellan kulturer att hantera 

sjukdom och död, där det är vanligt att familjerna undanhåller information i syfte att skydda 

patienten (Valente, 2011; Huang et al., 2009; Debesay et al., 2014). Cheter & Tsai (2008) 

menar att vårdpersonalen borde undersöka och identifiera patientens värderingar som den 

viktigaste aspekten för omvårdnaden och lyssna till dem. Genom att vårdpersonalen ändrar 

fokus från patientens rätt att veta sin diagnos till om patienten behöver veta diagnosen, samt 

att tillfråga patienten i ett tidigt skede vem som ska få information och vem som ska ta 

beslut, så sätt får patienten själv välja. De menar att det är stor skillnad mellan patientens 

rätt att veta och rätten att välja om patienten vill veta (ibid). Däremot står det klart och 

tydligt i Socialstyrelsens rapport (SOU 2001:6) att det är varje ansvarig läkares uppgift att 

tillfråga vad patienten har för önskemål kring vilken information hon vill ha och till vem 

som den ska ges, att det är hon som avgör och hennes vilja ska respekteras. 

 

Modellen De 6 S:n kan med fördel användas ur båda synvinklarna, patienten är den centrala 

personen i båda fallen. Vårdpersonalen kan fortsätta stötta patienten och bevara dennes 

självbild och självbestämmande, även om informationen rörande vård och behandling går 

till någon närstående och det är denne som fattar besluten. Det har även visat sig positivt 

för sjuksköterskan att ha en mall att följa, till exempel De 6 S:n (Lindqvist & Rasmussen, 

2011). Modellen ger sjuksköterskan verktyg att arbeta med, en medvetenhet och hon stärks 

i sin roll som sjuksköterska. 

 

Metoddiskussion 

Att genomföra examensarbetet som en litteraturöversikt ansågs av författarna som det bästa 

sättet att göra en sammanställning av aktuell forskning inom valt ämne. Artiklarna i detta 

arbete söktes från databaserna Cinahl och PubMed då dessa är inriktade på 

omvårdnadsforskning. Ett flertal av artiklarna framkom i flera av sökningar med olika 

ordkombinationer, detta kan tyda på att området är väldigt litet. Forskningen inom enbart 

palliativ vård eller rörande etniska minoriteter/andra kulturer är relativt stor, däremot 

konstaterades att vid kombinationen av dessa gavs ett litet resultat. Bristen på vetenskapliga 

artiklar resulterade i att det endast finns nio artiklar med i litteraturstudien. Tillsammans 
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med en bibliotekarie fick författarna hjälp få fram relevanta sökord för arbetes syfte. Andra 

ord som ansågs kunna vara relevanta som framkom ur artiklarna inkluderades i senare 

skede. Inriktningen av sökningarna efter artiklar skedde från åren 2005-2016, därefter 

gjordes manuella sökningar i referenslistorna till de artiklar som framkommit i första 

urvalet, en artikel från 2003 tillkom då.  

 

Att finna artiklar som var relevanta till studiens syfte uppfattades som svårt.   

Detta mest för att det inte verkar finnas så mycket forskning kring ämnet. De artiklar som 

har inkluderats (9 st) har uppfyllt kraven på medel eller hög kvalitet av den 

granskningsmall som använts. Vi menar att validiteten och trovärdigheten är hög, i fem 

artiklar fick högkvalitet enligt använd granskningsmall resterande hade medelkvalitet. En 

svaghet i studien kan enligt författarna vara att samma författare har skrivit flera av 

artiklarna som valdes ut till examensarbetet, detta kan också tyda på att det finns få forskare 

inom ämnet. Green & Ingleton (2010) framför en del kritik mot Huang et al. (2009a,b) 

studie, bland annat för designen av studien, semi-strukturerade intervjuer ger möjlighet för 

intervjuaren att styra samtalet. De kritiserade även antalet deltagare och menande att ämnet 

inte blivit mättat samt att studien gjordes under tidspress, detta ledde till att planerade 

observationer av sjuksköterskorna i arbete ej genomfördes. I fyra av artiklarna är det få 

deltagare, mindre än 10, och det kan tyda på låg trovärdighet, å andra sidan så är det svårare 

i kvalitativa studier att ha många deltagare för att få fram ett tillförlitligt resultat. Till en 

början var intentionen att enbart basera litteraturöversikten på artiklar baserade på studier i 

Europa, då framkom alldeles för få resultat i sökningarna, ingen begränsning gjordes därför 

avseende land. Författarna anser att detta kan vara en styrka i arbetet då allt material 

tillgängligt använts för ett utförligare resultat. Även om det skett förändringar i samhället 

och inom sjukvården verkar erfarenheterna hos sjuksköterskorna av möten med patienter 

från andra kulturer vara lika. Trots att artiklarna kommer från olika länder anser författarna 

att resultatet av litteraturöversikten ändå kan vara aktuell för svenska sjuksköterskor. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Författarna kan konstatera att det råder stor brist på tolkar inom sjukvården. Arbetsområdet 

för tolkar kan utvidgas till att även vara konsulter för sjukvårdare i behov av information 

och kunskap i omvårdnaden av patienter från andra kulturer. Behov av mer kunskap och 

utbildning kring mångkultur finns inom vården.  
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Konklusion/Slutsats 

Sjuksköterskor upplevde att möten med patienter och anhöriga från andra kulturer ofta var 

svårt om de inte pratade samma språk. Det framkom att närstående används som tolkar i 

stor omfattning i vården samt att det finns en brist på tolkar. Sjukvården bör utveckla 

modeller för att förbättra kommunikationen när tolkar behövs. 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Ytterligare forskning behövs inom området då detta visat sig vara ett eftersatt område, det 

skulle kunna leda till en ökad medvetenhet och tydliggöra de brister som finns inom vården 

mellan sjuksköterskor och patienter från andra kulturer. Det behövs också mer forskning 

kring användningen av tolkar, då det visat sig att sjukvårdspersonalen är överens om att 

närstående inte ska användas i tolkningssituationer och att det trots detta händer frekvent.  
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Bilaga 1: Granskningsmall för kvalitetsbedömning 
 
Kvalitativa studier 
  
  Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?     
2 Återger abstraktet studiens innehåll?     
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning 

av vald problematik? 
    

4 Leder introduktionen logiskt fram till 
studiens syfte? 

    

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?     
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?     
7 Är designen relevant utifrån syftet?     
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?     
9 Är inklusionskriterierna relevanta?     
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?     
11 Är exklusionskriterierna relevanta?     
12 Är urvalsmetoden beskriven?     
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     
14 Är undersökningsgruppen beskriven 

avseende bakgrundsvariabler? 
    

15 Anges var studien genomfördes?     
16 Anges när studien genomfördes?     
17 Anges vald datainsamlingsmetod?     
18 Är data systematiskt insamlade?     
19 Presenteras hur data analyserats?     
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?     
21 Besvaras studiens syfte?     
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan 

dras av studieresultatet? 
    

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?     
24 Diskuterar författarna studiens etiska 

aspekter 
    

25 Diskuterar författarna studiens kliniska 
värde? 

    

Summa       
  
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng:   ? 
Kvalitet:              låg     medel hög 
  
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008). 
 
 
 



 
 

Bilaga 2: Resultattabell 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare n= 
Bortfall i % 

Resultat 

Debesay, 
J.,Harsløf, I., 
Rechel, B. & 
Vike, H. 
2014 
Norge 

Facing diversity under 
institutional constraints: 
challenging situations for 
community nurses when 
providing care to ethnic 
minority patients  
 

Att undersöka sjuksköterskors 
svårigheter när de utför 
hemsjukvård till patienter från 
andra kulturer. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
hermeneutics ansats 

n=19 (17 kvinnor 
och 2 män) 
0% 

Tre huvudteman uppkom, första 
handlade om intimvård av 
patienterna, andra handlade om 
rehabilitering efter stroke samt tredje 
om olika strategier inför döden. 

Diver, F., 
Molassiotis, A. & 
Weeks, L.  
2003 
England 

The palliative care needs of 
ethnic minority patients: 
staff perspectives  
  

Att bedömma personalens 
uppfattning av 
tillhandahållandet av 
multikulturell omvårdnad 
inom palliativ vård samt 
undersöka hinder och 
förutsättningar till kulturellt 
känslig omvårdnad. 
 

Kvalitativ ansats med 
semi-strukturerade 
intervjuer 

n=5 (4 kvinnliga 
och 1 manlig 
sjuksköterska) 
0% 

Förutsättningar för multikulturell 
omvårdnad som framkom var övning, 
tidigare erfarenheter. Hindren var 
begränsad tillgång till tolkar samt 
personalens och andra patienters 
negativa beteenden mot patienter från 
etniska minoriteter. 

Huang, Y-L., 
Yates, P. & 
Prior,D. 
2009a 
Australien 

Accommodating the Diverse 
Cultural Needs of Cancer 
Patients and Their Families 
in Palliative Care 

Studien försökte utveckla en 
förståelse samt tolkning av 
den process som onkologi 
sjuksköterskor arbetar med för 
att tillmötesgå cancer patienter 
och deras familjers kulturella 
behov. 
 

Kvalitativ, Grounded 
theory. 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 

n=7  
(onkologi 
sjuksköterskor,5 
kvinnor, 2 män)  
0% 

Sjuksköterskan har aktivt hittat sätt 
att kunna tillmötesgå patientens 
kulturella behov. Processen sker 
genom förhandlingar och 
kompromisser varigenom gränserna 
sedan sätts. Samt vikten av att 
använda tvärkulturella 
kommunikations-strategier. 
 

Huang, Y-L., 
Yates, P. & 
Prior,D. 
2009b 
Australien 
 

Factors influencing 
oncology nurses’ approaches 
to accommodating cultural 
needs in palliative care  

Att undersöka sociala 
konstruktioner av kulturella 
problem inom palliativ vård 
bland onkologi sjuksköterskor. 

Kvalitativ, Grounded 
theory. 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 

n=7  
(onkologi 
sjuksköterskor,5 
kvinnor, 2 män)  
0% 

Beskriver identifierade faktorer som 
påverkar hur sjuksköterskan 
tillmötesgår kulturella behov. 

  



 

 

Iranmanesh, S., 
Ghazanfari, Z., 
Sävensted, S. & 
Häggström, T. 
2011 
Sverige/Iran 

Professional Development: 
Iranian and Swedish nurses’ 
experiences of caring for 
dying people  
 

 

Att kartlägga sjuksköterskors 
erfarenheter av professionell 
utveckling vid vård i livets 
slutskede i svensk och iransk 
kontext. 

Kvalitativ n=16 (samtliga 
sjuk-sköterskor, 8 
från Sverige, 8 
från Iran, 12 
kvinnor, 4 män) 
0% 

Att professionell utveckling är en 
process genom att bli medveten om 
tillgängliga resurser och använda dem 
till att optimera omvårdnaden av 
palliativa patienter i deras kulturella 
kontext.  
 

Keall, R., 
Clayton, J. M. & 
Butow, P. 
2014 
Australien 

How do Australian palliative 
care nurses address 
existential and spiritual 
concerns? Facilitators, 
barriers and strategies  
 

Att undersöka förutsättningar, 
hinder och strategier som 
sjuksköterskorna identifierar 
inom palliativ vård 

Kvalitativ ansats med 
semi-strukturerade 
intervjuer 

n=20 (samtliga 
sjuk-sköterskor, 
19 kvinnor och 1 
man) 
0% 

Vikten av bra kommunikations 
färdigheter, exempel på öppna frågor 
som ingång till samtal för att främja 
omvårdnaden, hinder var bland annat 
brist på tid.  

Piamjariyakul, U., 
Myers, S,. 
Werkowitch, M. 
& Smith, C. E. 
2007 
USA 

End-of-life preferences and 
presence of advance 
directives among ethnic 
populations with severe 
chronic cardiovascular 
illness  
 

Att undersöka inställningen 
till livets slutskede bland 
etniska befolkingar med svår 
kronisk hjärtsjukdom. 

Kvalitativ, Open-ended 
questione interview 

n=30 (samtliga  
patienter) 
0% 

Rotationen av mängden personal gav 
inte patienterna möjligheten att 
diskutera livets slutskede.  

Sommerville, J. 
2007 
England 

The paradox of palliative 
care nursing across cultural 
boundaries  

Att undersöka hur 
sjuksköterskor inom palliativ 
vård vårdar personer från 
annan kulturell bakgrund än 
sin egen. 
 

Kvalitativ design, 
modifierad grounded 
theory 

n=10 (samtliga 
sjuk-sköterskor) 

I deras strävan att behandla 
patienterna lika bemöter de dem 
olika.  

Valente, S. 
2011 
USA 

Nurses’ perspectives of 
challenges in end of life care 

Att förstå svårigheter som 
sjuksköterskor möter inom 
palliativ vård 

Kvalitativ ansats med 
fokusgrupps intervju 

n=6 (samtliga 
onkologi 
sjuksköterskor) 
33,3% 

Kommunikation, konflikter angående 
inriktning av vården, otillräcklig 
kunskap om olika kulturer var ämnen 
som framkom av studien. 
 

 
 
 


