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Teaching material: racism in healthcare case studies and student questions 
 
This document consists of three case studies, for use in educational settings, derived from 
research interviews with healthcare professionals about their experience of racism in 
healthcare work, together with student questions to support a critical discussion. The case 
studies and questions are presented in English and in Swedish. 
 
How the case studies were derived and then used in an educational intervention are described 
in Bradby et al 2021 Designing an education intervention for understanding racism in 
healthcare in Sweden: development and implementation of anti-racist strategies through 
shared knowledge production and evaluation 
 
The thinking behind the overall design of the study is described in Bradby et al 2019 Undoing 
the unspeakable: researching racism in Swedish healthcare using a participatory process to 
build dialogue 
 
Project group members: Beth Maina Ahlberg, Sarah Hamed, Suruchi Thapar-Björkert, 
Hannah Bradby  
 
Hannah Bradby asserts her right to be identified as author of this material. 
 
These case studies, with accompanying questions, in English and Swedish are made available 
under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 License 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ which permits any use, reproduction and 
distribution of the work without further permission provided the original work is attributed as 
specified. 
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Case 1 
 
Part 1 
Eva, a nurse who works on the children’s ward at a Swedish Hospital, feels stressed, as usual. 
There are many patients and a long waiting list. The parent of a child who was due to have a 
MRT scan rings to cancel the appointment.  
 
“That doesn’t often happen!” thinks Eva, but it’s good to have space so we can book in a 
child from the waiting list. Eva finds the waiting list and starts going through it. 
“OK, who needs to get this appointment,” says Eva to herself, as she wonders how to 
prioritize.  
“Hmm, I should take the most urgent case first” thinks Eva. 
 
Then Eva goes through the list and sees that there are many patients with foreign names and 
many need a translator as the parents cannot speak Swedish well.  
 
Eva sighs. “Translators are such hard work,” she thinks.   
 
Student questions:  
 

o What are the grounds for prioritizing patients for healthcare? 
o Should one prioritize only according to medical considerations?  

§ If not, what other priorities should play a role?  
o What are one’s responsibilities to use resources wisely? 

 
 
Part 2 
“Translators are such hard work” sighs Eva. “The whole business of booking a translator and 
then it has to be the right translator. Sometimes it’s impossible to get hold of the translator…” 
 
After pondering for a while, Eva decides to leave aside the patients that need a translator.  
 
“Hmm, that doesn’t feel quite right,” thinks Eva to herself.  
 
“But I have also looked at the urgency of the cases” reasons Eva.  
 
“So, I haven’t done anything wrong … I have no time to sit here and book the translator as 
well.” 
 
In the end Eva rings a patient with a Swedish background and books an appointment.  
 
Student questions:  

o Did Eva do the right thing?  
§ If not, why? What do you think? 

o Is it discriminatory to de-prioritise a patient who needs a translator?  
o Is it racist to de-prioritise a patient who needs a translator?  
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Case 2 
 
Part 1 
A Swedish Doctor, Omar, sees that he has a patient who might have hemorrhoids and that 
may require an operation. Today patients are coming for an initial investigation to decide 
whether or not to operate. Omar is used to doing hemorrhoid operations.  
 
Omar goes to reception and calls the patient. 
 
“Tobias Lindegren!” calls Omar and waits for an answer. 
 
No-one answers.  
“Strange, I saw that the patient had registered himself.” Omar thinks to himself “Perhaps he’s 
at the toilet.” 
 
Tobias Lindegren is sitting in the waiting room and sees Omar arrive and call for him. He 
doesn’t answer Omar and after Omar has left the waiting room, Tobias goes to the nurse, 
Stina who is sitting in reception and says “I don’t want to be treated by a black-skull*. Have 
they taken over Sweden now? I want a Swedish doctor who can pronounce my name 
properly.” 
 
*svartskalle in Swedish 
 
Student questions: 

o What is meant by a ‘Swedish doctor’?  
§ What word would you usually use to describe a person who is white?  

o What would you have done in Stina’s place? 
o Have you seen anything similar?  

§ If so, what happened? 

 
Part 2 
The nurse, Stina, sighs. She sometimes has patients who want ‘A Swedish doctor’.  Then she 
usually books those patients with a Swedish doctor. Stina cannot bear the fuss! 
 
Tobias is given a time with ‘A Swedish doctor’, Jonas. Stina writes up what has happened in 
the patient’s notes. She tells Omar what has happened. It is not the first time that Omar has 
had this experience.  
 
“It’s not possible to talk about this kind of thing … best just to keep working” thinks Omar to 
himself.  
 
Jonas meets the patient Tobias. After an investigation, Jonas decides that Tobias needs an 
operation. He tries to persuade Tobias that Omar is a good doctor and the best person to 
undertake the hemorrhoid operation.  
 
After a long discussion, Tobias says: 
“OK then, he can treat me, but you must be there as well.” 
“OK,” agrees Jonas. 
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Omar accepts this. In the end both Omar and Jonas perform Tobias’ operation. After this 
incident, Tobias continues with Omar as his doctor. They become friends. 
 
 
Student questions: 
 

§ How has this case been handled?  
 

o What is Tobias’ responsibility?  
o What is Stina’s responsibilty? 
o What is Omar’s responsibility? 

 
§ How can we address racism in healthcare? 

 
o Is your opinion influenced by the fact that Omar and Tobias became friends? 
o Is it possible to be friends with patients that express themselves as racists?  
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Case 3  

Part 1 
James is a tall Swede, originally from Nigeria, who has worked as a dental hygienist for 
several years at a private clinic in a big city in Sweden. For the last year James has also 
worked as Clinic Manager and so has reduced his clinical work. James arrives at work to see 
that Siv-Britt has phoned in sick. This means that James must take on some of her patients. 
James looks through his schedule and his first patient is Bengt Karlson who is to have his 
teeth cleaned. Bengt is a 70 year old man who according to his notes has hypertension, well 
controlled by medicine.  Othwewise he is in good health. He has deep fissures in his teeth 
which need cleaning. 
 
James sees that Bengt has registered himself as having arrived. James goes to the reception 
and calls Bengt’s name. James sees that Bengt is sitting calmly, reading a newspaper.  
 
”Bengt Karlsson” calls James again. Bengt looks up and see James. Bengt’s expression 
changes and he looks amazed. James sees that Bengt is surprised and explains that Siv-Britt is 
sick and so James is looking after Bengt. James notices that Bengt is trembling and wonders 
whether Bengt has a fear of dentistry; but there’s nothing in his notes.  
 
 
Student question 
 

§ Why do you think Bengt is trembling? 
 
 
Part 2 
On the way to the treatment room, Bengt says to James, with a suspicious look:  

”I take great care of my teeth.” 
 
When Bengt is in the treatment chair he asks:  
 
”Were you trained in Sweden?  Do you have Swedish ID?” 
 
James answers: ”Yes, I was trained in Sweden. Everyone who works here has Swedish ID.” 
 
James gets a strange feeling from Bengt. James often gets tthe question of where he was 
trained. James finds it difficult, but keeps working as normal. 
 
 
Student questions 

§ Why do you think James gets a strange feeling when Bengt asks about his 
training? 

§ What do you think about James reaction?  
§ How would you have reacted in James’ place? 

 
 
 



Copyright © Hannah Bradby 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 6 

FALL1 

Del	1	
Eva,	en	sjuksköterska	som	jobbar	på	en	barnavdelning	på	ett	sjukhus	i	Sverige,	känner	
sig	stressad	som	vanligt.	De	har	många	patienter	och	en	lång	väntelista.	En	förälder	till	
ett	barn	som	ska	på	MRT,	ringer	och	lämnar	återbud.		

	
”Det	brukar	inte	hända	så	ofta!”	tänker	Eva	men	det	är	bra	att	få	en	lucka	för	då	kan	man	
ringa	och	bokar	ett	barn	från	väntelistan.	Eva	ta	fram	väntelistan	och	börjar	gå	igenom	
det.		
”Ok,	vem	ska	få	iden”	tänker	Eva	för	sig	själv	och	funderar	över	hur	hon	ska	prioritera.		
”hm,	jag	får	nog	ta	de	med	mer	brådskande	fall	först”	tänker	Eva.			 	 		
	
Då	Eva	går	igenom	listan	ser	hon	att	många	patienter	har	utländska	namn	och	många	
behöver	tolk	då	deras	föräldrar	inte	kan	prata	bra	svenska.		
	
Eva	suckar.	”Det	är	jobbigt	med	tolk”	tänker	Eva	
	
	
Frågor	till	studenter:		
	

• Utifrån	vilka	grunder	prioriterar	man	patienter	inom	vården?	
	

§ Prioriterar	man	endast	utifrån	medicinska	prioriteringar?	Om	nej	
vilka	andra	prioriteringar	har	man?	

§ Kan	ni	själva	ge	exempel	på	era	egna	erfarenheter	när	det	gäller	
prioriteringssvårigheter?	

• Vad	gjorde	ni	då?	
§ Är	dessa	problem	vanligt	förekommande?	
§ Har	man	ansvar	att	använda	resurser	klokt?	Om	ja	är	det	något	

som	tas	upp	på	arbetsplatsen?	Känner	ni	att	det	finns	stress	på	er	
att	använda	resurser	klokt	

	

Del	2	
”Det	är	jobbigt	med	tolk”	suckar	Eva.	”Allt	det	där	med	att	boka	tolk	och	sedan	måste	det	
vara	rätt	tolk.	Ibland	går	det	inte	att	få	tag	på	tolk…..”.	Efter	en	del	grubblande,	bestämde	
sig	Eva	att	hoppa	över	de	patienter	som	behöver	tolk.		

	
”Hmm	det	känns	inte	riktigt	bra”	tänker	Eva	för	sig	själv.		
	
”Men	jag	har	också	kollat	på	om	det	är	brådskande	fall	eller	inte”	resonerar	Eva		
	
”Då	har	jag	inte	gjort	något	fel….jag	har	ju	ingen	tid	att	sitta	och	boka	tolk	också”	
	
Till	slut	ringer	Eva	till	en	patient	med	svensk	bakgrund	och	bokar	en	tid.		

Frågor	till	studenter:		
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• Har	Eva	gjort	rätt?	Om	inte	varför?	Vad	tycker	ni?	
	

§ Är	det	diskriminering	att	inte	prioritera	patienter	som	har	behov	
av	en	tolk?		

	
§ Är	det	rasism	att	inte	prioritera	patienter	som	har	behov	av	en	

tolk?		
	

§ Är	det	en	skillnad	om	detta	görs	en	gång	eller	om	det	något	som	
görs	rutinmässigt?	

	
§ Vad	tror	ni	att	patienter	med	utländsk	bakgrund	skulle	säga	om	

detta?	
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FALL 2 

Del 1 
En svensk läkare, Omar, ser att han har en patient som kan ha hemorrojder och som kanske 
kan behöva göra en operation. Idag kommer patienter på undersökningen för att man ska 
bestämma om en operation ska genomföras eller inte. Omar är van vid att göra hemorrojd 
operationer.  

Omar går till receptionen och ropar på patienten, Tobias.  
”Tobias Lindegren” ropar Omar och väntar på att få svar. 

Ingen svarar. ”Konstigt, jag såg ju att patienten har registrerat sig”. Tänker Omar ”han kanske 
är på toa.  

Tobias Lindegren sitter på väntrummet och ser att Omar kommer och ropar på honom. Han 
svarar inte på Omar och efter att Omar lämnar väntrummet går Tobias till sjuksköterskan, 
Stina, som sitter på receptionen och säger ”Jag vill inte behandlas av någon svartskalle. Har 
de tagit över Sverige nu? Jag vill ha en svensk läkare som kan uttala mitt namn rätt” 

Frågor till studenter: 

• Vad menas med ’svensk läkare’? 
o Vilka ord brukar ni använda för att beskriva en person som är vit? 

• Hur skulle ni ha gjort om ni vore i Stinas plats? 
• Har vissa av er bevittnat något liknande? Vad hände då? 

 
Del 2 
Sköterskan, Stina suckar. Hon får ibland patienter som önskar sig ha ”En svensk läkare”. Då 
brukar hon boka en svensk läkare till patienten. Hon orkar inte tjafsa! 

Tobias får en tid hos en ”svensk läkare” Jonas. Hon skriver i journalen en beskrivning av vad 
som har hänt. Hon berättar för Omar om vad som har hänt. Det är inte första gång som Omar 
upplever detta. 

”Det går ändå inte att prata om sådant…bäst att bara fortsätta jobba” resonerar Omar till sig 
själv.  

Jonas träffar patienten Tobias. Efter undersökningen bestämmer sig Jonas att Tobias behöver 
en operation. Han försöker övertyga Tobias om att Omar är en bra läkare och att han är bäst 
på att utföra hemorrojd operationer. Efter ett långt samtal säger Tobias: 

”Ok då, han får behandla mig men du måste vara med” 

”Ok” säger Jonas. 

Omar accepterar detta.  Till slut, opereras Tobias av båda Omar och Jonas. Omar. Efter denna 
incidens fortsätter patienten Tobias med Omar som behandlare. De blir kompisar! 
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Frågor till studenter 

§ Hur har detta hanteras?  
 

o Vad är Tobias ansvar?  
o Vad är Stinas ansvar? 
o Vad är Omars ansvar? 

 
§ Hur löser man rasism inom vården? 

 
o Påverkas din bedömning av att Omar och Tobias blev kompisar? 
o Funkar det att bli kompis med patienter som uttrycker sig rasistisk?  
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FALL 3  

Del	1	
James är en lång svensk man som kommer ursprungligen från Nigeria. Han har jobbat som 
tandhygienist i flera år på en privat klinik i en stor stad i Sverige. Sedan ett år tillbaka har 
James jobbat som klinikchef på samma klinik och har till följd av detta dragit in på sitt 
kliniska arbete. James kommer till arbetet och ser att tandhygienisten Siv-Britt har ringt sjuk 
idag. Då måste James ta in några av hennes patienter. James kollar på sitt schema och ser att 
hans första patient är Bengt Karlson som kommer på en tandrengöring. Bengt är en 70 årig 
man som enligt journalen har hypertoni som han tar mediciner för men som är under kontroll. 
Annars är han fullt frisk. Han har djupa tandfickor på några av hans tänder och behöver 
således tand rensning.  

 
James ser på sin dator att Bengt har kommit och registrerat sig. Han går till receptionen och 
ropar på patienten. Han ser att patienten, Bengt, sitter lugnt och läser en tidning.  
 
”Bengt Karlsson” ropas James högt. Bengt tittar upp och får syn på James. Hans 
ansiktsuttryck ändras och han ser häpnad ut. James ser att Bengt är överraskad och förklarar 
att Siv-Britt är sjuk och att han ska få ta hand om honom. James märker att Bengt skakar i 
hela kroppen och undrar om Bengt är tandvårdsrädd; men det står inget om det på journalen.  
 
Frågor till studenter 
 

§ Varför tror ni att Bengt skakar i hela kroppen? 
§ Är det för att James ursprungligen kommer från Nigeria? 

 
Del	2	
Bengt säger till James på väg till behandlingsrummet:  

”jag är väldigt mån om mina tänder” Bengt kollar misstänksamt på James. 
 
När Bengt sitter på stolen frågar han:  
 
”Är du utbildat i Sverige? Har du svensk legitimation?” 
 
James svarar: ”Ja, jag är utbildat i Sverige. Alla som jobbar här har svensk legitimation” 
 
James får en konstig känsla från Bengt. Han får oftast frågan om var han är utbildat. James 
tycker att det är jobbigt men fortsätter att jobba som vanligt. 
 
 
Frågor till studenter 
 

§ Varför tror ni James får en konstig känsla när Bengt kommenterar om James 
utbildning? 

§ Vad tycker ni om hur James ha reagerat?  
§ Hur skulle ni ha reagerat om ni vore i James plats? 


