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  SAMMANFATTNING

Att  arbeta  med  kulturellt  varierad  population  har  visat  sig 
utmanande.  Syftet  med detta  arbete  är  att  undersöka svenska 
distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av möten med 
patienter  med  utomeuropeisk  bakgrund  samt  vilken  etisk 
och/eller kulturell kompetens de anser sig behöva för denna typ 
av möten och hur den formas.  Vidare är  syftet  att  identifiera 
eventuella etiska dilemman distriktssköterskor ställs inför. Nio 
distriktssköterskor  intervjuades  individuellt.  Dataanalysen 
resulterade  i  fem  kategorier:  Kommunikation,  Kultur,  
Organisation,  Bemötande  och Genusskillnader. I  resultatet 
identifieras  problem  i  form  av  språkbarriärer,  anhörigtolkar, 
dåligt  förtroende  för  distriktssköterskor,  svårigheter  med 
tidsbokning, könspreferenser av personalen, ojämnställdhet och 
känsloladdade  möten.  Resultatet  behandlade  även  kulturell 
kompetens, vad det innebär och hur den formas. Studien visar 
på att distriktssköterskors upplevelser är att det finns problem 
vid mötena och många problem skulle underlättas med  tydligt 
och flerspråkigt informationsmaterial. Resultatet kan utgöra ett 
underlag  för  vidare  forskning  och  kvalitetsutveckling  inom 
området transkulturell omvårdnad.

Nyckelord:  etik,  transkulturella  möten,  primärvård,  kulturell 
kompetens,  distriktssköterska

  ABSTRACT

To work with a culturally diverse population has proven to be a 
challenge. The aim of this study was to explore Swedish district 
nurses' experiences of transcultural meetings and what ethical 
and/or cultural competence they consider necessary for this kind 
of  meetings  and how to  found it.  Furthermore  the  aim is  to 
identify ethical dilemmas they may have to face. Nine district 
nurses were interviewed individually. The data analysis resulted 
in  five  categories:  Communication,  Culture,  Organization,  
Encounter and Gender differences. In the results problems such 
as language barriers, next of kins as interpretors, inequality and 
emotional  meetings  were  identified.  The  result  also  speaks 
about cultural competence, what it is and how to found it.  The 
study shows that district nurses experience some problems with 
transcultural  meetings  and  that  information  in  different 
languages  with  a  legible  message  could  facilitate  these 
problems considerably. The result could serve as a foundation 
for further research and quality improvement within the area of 
transcultural care.

Keywords: ethics, transcultural meetings, primary care, cultural 
competence, district nurses
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INLEDNING

Sverige – ett mångkulturellt samhälle

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle. Endast under år 2007 bosatte sig totalt 49 378 

människor från utomeuropeiska länder i  Sverige.  Aldrig tidigare har så många människor 

invandrat hit under ett och samma år. Under de senaste fem åren har Sveriges population ökat 

med 242 000 personer, varav 77 % var invandrare (bland dem även återvända svenskar). Den 

absolut vanligaste gruppen att invandra till Sverige under 2007, utöver återvända svenskar, är 

irakier (30 % av utomeuropeiska). Vanligaste orsaken till att människor från länder utanför 

Norden och EU kommer till Sverige är familjeanknytning (Migrationsverket, 2007). 

Kommunikation trots språkskillnader 

I Sverige talas utöver svenska minst 150 andra språk och tolkar kan erbjudas för översättande 

av runt 100 av de språken. Varje dag erbjuds 3000 tolktimmar framförallt inom sjukvården 

och socialarbete. Nästan alla kommuner tillhandahåller professionella tolkar (Niska, 2004). 

Gerrish,  Chau,  Sobowale  och  Birks  (2004)  redovisar  en  studie  i  Storbritannien  om 

användandet av tolkar bland sjuksköterskor i primärvården. Diskussioner från olika grupper 

av  sjuksköterskor,  patienter  av  etnisk  minoritet  och  tolkar  tog  upp  ämnet  utifrån  deras 

respektive perspektiv. Studien visade att språkbarriären skapade oro hos patienterna då de 

kunde ha en allvarlig sjukdom utan att veta om det, eftersom de inte kunde kommunicera med 

vårdpersonalen. Nyblivna mödrar kunde heller inte kommunicera med barnmorskan om deras 

nyfödda. Barnmorskan kunde väga barnet och säga att det är OK, men utan tolk fanns ingen 

möjlighet för frågor eller att berätta barnets vikt för mamman. En annan konsekvens var att 

de boende runt vårdcentralen drog sig för att söka vård inom primärvården tills deras problem 

var allvarligt. Studien visade även att tolkar kände att användning av deras tjänster innebar en 

del  oro  för  patienten  angående  huruvida  tolken  förberett  sig  i  förväg  eller  inte  och  om 

patienterna kunde lita på att tolken höll sekretessen. Sjuksköterskorna kunde känna att det var 

jobbigt att beställa tolk utifrån ett ekonomiskt perspektiv, trots att de för att kunna tillgodose 

en rättvis vård till etniska minoritetsgrupper var tvungna att kunna överbrygga språkbarriären 

(Gerrish et al, 2004). Gerrish (2001) menar att det finns risk att innehållet på råd och tips på 

behandlingar  inte förstås,  att  förtroendet  blir  kompromissat samt att  psykologiskt  stöd för 

patienter och dess anhöriga blir begränsat då det i vården finns språkbarriärer. 
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Det visade sig även vara svårt att tillgodose behovet av tolkar, i Storbritannien, då tillgången 

till dessa är begränsad (Gerrish et al, 2004). Bristen på tolkar har gjort att patienter litade på 

att familjemedlemmar skulle översätta åt dem. För de kvinnor som inte kunde språket hjälpte 

ofta  deras  män  till  med  det.  Flera  kvinnor  gav också exempel  på hur  deras  barn  fick ta 

översättarens roll. Detta utgjorde problem då kvinnan inte kände att hon kunde berätta om 

vissa sjukdomar för barnet. Även sjuksköterskor uttryckte ogillande angående att  använda 

familjemedlemmar,  speciellt  barn,  då  det  kunde  påverka  sekretessen,  förtroendet  och 

relationerna inom familjen. Sjuksköterskan tyckte att barnen inte skulle vara med på vissa 

samtal. Det verkade också som om anhöriga inte alltid hade färdigheten att översätta korrekt 

och ibland ville av egna motiv redigera det som sades (Gerrish et al, 2004).

Fatahi, Mattsson, Hasanpoor och Skott (2005) har undersökt tolkningssituationen och de tre 

parternas olika roller genom att tillfråga tolkar om deras upplevelser. Tolkarna upplevde att 

det  kan  vara  svårt  att  få  en  balans  mellan  rollerna.  Under  ett  vårdmöte  vände  sig  ofta 

patienten till tolken istället för läkaren. De menade att trots att de flesta läkare försökte ha 

patienten i centrum hjälpte det inte. Tolkens och patientens gemensamma språk och kulturella 

kontext  gjorde att  patientens  uppmärksamhet  riktades  mot  tolken i  stället  för till  läkaren. 

Detta gjorde tolkens roll felaktig - till en ombudsman istället för ett kommunikationsverktyg. 

Tolkarna beskrev även att tidsbrist påverkar tolkningssituationen negativt. Eftersom allting 

var tvunget att sägas två gånger och tid avsättas för att göra en korrekt översättning och ta 

bort  onödiga  ord,  tog  ett  läkarbesök  med  tolk  längre  tid  än  vanligt.  Detta  gjorde  det 

stressande för både läkare och patient.  Tidsbristen orsakades även av att  vissa saker inte 

enbart behövde översättas utan dessutom förklaras för patienten. Tolkarna menade att viktig 

information missades i översättningen och att det inte fanns utrymme för patienten att yttra 

sig (Fatahi et al, 2005). 

Fatahi,  Hellström,  Skott  och  Mattsson  (2008)  har  undersökt  läkares  syn  på 

tolkningssituationen.  Läkarna  ansåg  att  en tolks  uppgift  är  som att  konstruera  en brygga 

mellan läkare och patient. En tolk bör vara opartisk och neutral för att samtalet ska bli så bra 

som möjligt. Därför menades det också att anhöriga, framför allt barn, inte bör tolka eftersom 

familjära och kulturella faktorer då kan påverka neutraliteten och resultatet av konsultationen. 

Ett  för  nära  förhållande  mellan  tolk  och  patient  kunde  komplicera  objektiviteten  och 

uppriktigheten som måste finnas vid ett bra sjukvårdsmöte. Läkarna beskrev att telefontolk 

ibland måste användas när tolken inte kan vara närvarande vid mötet. Detta ansågs inte vara 

5



någonting  att  föredra.  En av  läkarna  förklarade  detta  med  att  en  fysiskt  närvarande  tolk 

förmedlar  en  känsla  av  trygghet  till  patienterna  (Fatahi  et  al,  2008).  Det  har  visats  att 

patienter som behöver tolk vid möten med sjukvården föredrar att en familjemedlem eller 

nära vän tolkar då de tror att denne är mer pålitlig och hjälpsam än en professionell tolk. 

Detta trots att professionella tolkar hade kunskap om medicinska termer och sjukvårdssystem 

och var utbildade att översätta både det läkaren och patienten säger. (Rosenberg, Leanza & 

Seller, 2007). 

Omvårdnadsteorier om kulturell kompetens och transkulturell omvårdnad

Ekman och Emami (2007) menar att arbete med en kulturellt varierad population i vården 

kräver lyhördhet till kulturella tänkesätt och behov samt specifik kunskap och medvetenhet 

om  en  persons  tillvaro.  Begreppet  kulturell  kompetens  är  ständigt  återkommande  inom 

litteraturen  som  behandlar  transkulturella  möten  inom  vården.  Men  vad  innebär  det 

egentligen att vara kulturellt kompetent i sin yrkesroll som sjuksköterska? 

London (2008)  menar  att  kärnan för  kulturell  kompetens  ligger  i  lyssnande,  observation, 

empati och att erbjuda individbaserad och patientcentrerad vård. Patientcentrerad vård gör att 

sjuksköterskan angriper vårdsituationen utan förutfattade meningar om patientens kultur. Det 

inbjuder  till  konversation  och  en  gemensam  beskrivning  av  rätt  och  fel.  Sjuksköterskan 

behöver inte vara en expert på att på förhand veta vilka de bästa åtgärderna är för patienten 

utan snarare hur de samarbetar  med patienten för att  finna dem. Detta är, enligt  London, 

kulturell kompetens. Hon uppmuntrar till användandet av en modell som funnits i över 30 år: 

Kleinmanfrågorna. Med hjälp av att ställa åtta frågor till patienten om hur denne uppfattar 

sina  symptom,  sjukdomen  och  den  behandling  denne  bör  få,  ska  det  hjälpa  att  finna 

patientens  kulturella  behov.  På  så  vis  behöver  sjukvårdaren  inte  på  förhand  känna  till 

patientens  kultur  utan  istället  få  reda  på  hur  kulturen  reflekteras  i  uttrycken.  När 

sjuksköterskan förstår hur patienten ser på sin sjukdom blir det enklare att individualisera 

omvårdnaden.  Denna  patientcentrerade  form av  omvårdnad  inger  respekt  och  minimerar 

missförstånd som annars lätt uppstår när förutfattade meningar förblir outforskade (London, 

2008).

Campinha-Bacote  (2002)  har  framställt  en  modell  om kulturell  kompetens:  Processen  av 

kulturell  kompetens  vid  tillhandahållande  av  sjukvård.  Modellen  beskriver  kulturell 

kompetens  som en  fortgående  process  i  vilken  vårdpersonalen  medvetet  strävar  efter  att 
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uppnå  förmågan  att  arbeta  effektivt  inom  patientens  kulturella  kontext.  Detta  kräver  att 

vårdpersonalen eftersträvar utvecklandet av kulturell kompetens snarare än att se sig själva 

som  redan  färdigutvecklade  inom  området.  Modellen  bygger  på  fem  begrepp:  Kulturell 

medvetenhet, kulturell kunskap, kulturell skicklighet, kulturella möten och kulturellt intresse . 

Det måste finnas en balans mellan alla fem begrepp. Sjukvårdaren kan behöva arbeta med 

något av dem för att upprätthålla balansen (Campinha-Bacote, 2002). Modellen är till för all 

sjukvårdspersonal inom alla områden och rekommenderas vid kulturell omvårdnadsforskning 

(Campinha-Bacote & Padgett, 1995).

Redan  på  1950-talet  började  det  talas  om  kulturell  vårdkompetens  och  transkulturell 

omvårdnad. Enligt Leininger (1999) har transkulturellt inriktad omvårdnad fokus på kulturellt 

baserade uppfattningar och värderingar. Detta för att hjälpa kulturer och subkulturer fortsätta 

ha  –  eller  återfå  hälsa  och  välbefinnande.  Dessutom ska  den hjälpa  patienterna  att  möta 

svårigheter eller död med hjälp av en kulturellt kongruent omvårdnad. Detta ska leda till en 

holistisk, kongruent och fördelaktig sjukvård, vilket innebär att erbjuda omvårdnad som är 

meningsfull  och  överensstämmer  med  olika  kulturella  uppfattningar  och  livsstilar. 

Transkulturell  holism och kongruens ska utmana sjuksköterskor och andra sjukvårdare att 

tänka  brett.  Omvårdnadsteorier  ur  ett  transkulturellt  perspektiv  har  lett  till  kulturspecifik 

omvårdnad. Leiningers solskensmodell för transkulturell omvårdnad ska guida sjukvårdaren 

att  använda  teori  för  kunna  tillhandahålla  kulturellt  kongruent  omvårdnad  till  individer, 

familjer, kommuner och institutioner (Leininger, 1999).

Anpassning till ett nytt samhälle och dess påverkan på psykisk hälsa 

Forskning visar att invandrade personer med utländsk härkomst löper tre gånger större risk att 

utveckla psykos under sin livstid än personer födda i Sverige (Cantor-Graae, Zolkowska & 

Mc Neil, 2005). Från Socialstyrelsen rapporterades 2006 att förtroendet för svensk sjukvård 

var störst bland invandrare från Turkiet och minst bland dem från Chile. Invandrade kvinnor 

hade större förtroende för svensk sjukvård än invandrade män. Att uppleva sig diskriminerad 

innebar dubbelt så stor risk för psykisk ohälsa jämfört med att inte uppleva sig diskriminerad 

(SoS-rapport 2000:3). 

Anpassning till ett samhälle i ett nytt land har beskrivits av Berry (2005) som en komplex 

social, kulturell och psykosocial process. Anpassningsprocessen är del av en anpassning till 
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nya normer och ibland även förlust av värderingar och normer från ursprungssamhället. Berry 

(1980) har beskrivit fyra former av anpassning: 

Integration - att hålla fast vid normer och värderingar från ursprungslandet och integrera dem 

i de normer och värderingar det nya samhället medför. 

Assimilering - att avfärda gamla normer och värderingar och dessutom anamma nya normer 

och värderingar som egna. 

Segregering - att hålla fast vid gamla normer och värderingar och avfärda de nya. 

Marginalisering - att avfärda både gamla och nya normer och värderingar

Varje  form  av  anpassning  är  relaterade  till  stressorer.  Assimilering  och  segregering  är 

förknippade med minst  stress kortsiktigt,  medan integrering innebär mer  stress kortsiktigt 

men mindre stress på lång sikt (Berry, 1980).

Migrationserfarenheter  kan  leda  till  depression.  Ett  exempel  finns  från  Australien,  där 

Brasilianska kvinnor har uttryckt en känsla av depression, som de relaterade till hemlängtan, 

ensamhet,  otillräckligt  stöd  från  familjen,  dålig  sammanhållning  bland  de  Brasilianska 

immigranterna i Australien och en känsla av att inte höra hemma i Australien. Vissa av dem 

litade inte på andra Brasilianska immigranter och undvek den Brasilianska gemenskapen i 

Australien (da Silva & Dawson, 2004).

Det  är  viktigt  att  patienter  med  psykosociala  problem  erbjuds  psykoterapi  på  sitt  eget 

modersmål enligt Schouler-Ocak, Reiske, Rapp och Heinz (2008). Författarna menar även att 

terapeuter inte kan förväntas behärska alla sina patienters olika modersmål. Inte heller kan det 

förväntas av dem att känna till de kulturspecifika faktorer som berör varje patient. Samtidigt 

kan  användande  av  ett  andra  språk  leda  till  separation  mellan  affekten  och  det  faktiska 

innehållet  i  yttrandet.  Det  kan  medföra  risken  att  ämnen  av  stor  känslomässig  innebörd 

undviks. Att få en bild av en patients fysiska och psykiska hälsa kräver kunskap om dennes 

kulturella bakgrund såväl som den medicinska anamnesen och personliga hälsohistorian. Vad 

gäller tolkar, som kan underlätta psykoterapi avsevärt, är det viktigt att tänka på att inte hyra 

in en tolk av manligt kön när en kvinna har ofredats sexuellt av en man. Det är också viktigt 

att tänka på att vissa patienter med utländsk bakgrund misstror tolkar från det egna landet 

eftersom  de  tillhör  samma  personliga  nätverk  och  riskerar  därmed  sekretessen  anser 

Schouler-Ocak et al (2008).
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Vidare menar Schouler-Ocak et al (2008) att sjukvårdpersonals kunskap om egna kulturen är 

en viktig faktor för framgångsrik behandling. De måste vara beredda att reflektera kring sina 

egna  uppfattningar  och  lära  sig  så  mycket  som möjligt  om varje  patients  sociokulturella 

bakgrund. Att inte göra det kan resultera i att de faller in i ett stereotypiskt och fördomsfullt 

tänkande (Schouler-Ocak et al, 2008).

Etik i medicinsk verksamhet

Etiska och moraliska faktorers påverkan på vård har blivit tydliga i och med ökande antal 

transkulturella möten i vården (Leinigner, 1999). Etik i medicinsk verksamhet bygger på fyra 

grundprinciper: principen att respektera personer (autonomi och integritet), principen att inte 

skada, principen att göra gott samt rättviseprincipen (Beauchamp & Childress, 2001). Den 

sistnämnda uttrycks i hälso- och sjukvårdslagen: ”målet för hälso- och sjukvården är en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 2 

§,  1997). En viktig  etisk guide är  ICN:s (International  Counsil  of  Nurses) etiska kod för 

sjuksköterskor. Koden beskriver att sjuksköterskors utövande måste reflektera och respektera 

kulturella  och  religiösa  oliktänkande.  ”[Sjuksköterskan]  ger  omvårdnad  som  respekterar 

mänskliga  rättigheter  och tar  hänsyn  till  människors  värderingar,  vanor  och tro”  (Svensk 

SjuksköterskeFörening, 2006). 

Distriktssköterska i Sverige

Distriktssköterskan arbetar nära människor inom olika vårdinrättningar inom primärvården. I 

arbetet ingår mottagning av patienter på vårdcentral, omvårdnad i hemmet, telefonrådgivning, 

hälsovård för barn och ungdom samt förebyggande folkhälsoarbete. Distriktssköterskan har 

en betydande roll i fråga om kunskapsförmedling i och med sin specialistkompetens inom 

nämnda arbetsområden (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

Brister i sjukvården

Studier  har  visat  att  vårdinrättningar  har  misslyckats  i  att  erbjuda  tillfredsställande  och 

effektiv  vård.  Patienter  från  etniska  minoritetsgrupper  har  känt  sig  utsatta  när  de  möter 

sjukvårdspersonal och upplevt kommunikationen och den sociala  interaktionen otillräcklig 

(Löfvander, 1997). I Danmark har sjukvårdspersonals inställning till invandrare som patienter 

undersökts. Det visade sig bland annat att läkare och sjuksköterskor har mer positiva attityder 

mot  invandrare  än  undersköterskor  (Michaelsen,  Krasnik,  Nielsen,  Norredam  &  Torres, 

2004). Detta, enligt författarna, skulle kunna förklaras med läkares och sjuksköterskors högre 
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utbildningsnivå. En stor majoritet av de tillfrågade undersköterskorna ansåg exempelvis att 

invandrare överdriver sin smärtupplevelse, något som 53 % av sjuksköterskorna höll med om. 

83 % av all vårdpersonal höll med om att invandrare tenderar att överdramatisera situationer 

vid sjukdomsutveckling.  60 % av all  sjukvårdspersonal hade erfarenhet  av att  invandrade 

patienter  inte hade förstått  rådgivning och 40 % kände att  de inte  kunde tillgodose deras 

behov (Michaelsen et al, 2004). 

Problemformulering

Vården i det mångkulturella Sverige utmanas i kulturell  kompetens genom språkbarriärer, 

kulturella  skillnader  och  psykisk  ohälsa  bland invandrare.  Vårdpersonal  får  visa  prov  på 

etiskt  resonemang  i  transkulturella  möten  och  i  synen  på  patienter  med  utomeuropeisk 

bakgrund och deras sjukdomsupplevelser. Det är möjligt att anta att detta brister på olika sätt 

och ger vissa svårigheter vid mötet mellan vårdpersonal och invandrade patienter. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet  med  detta  arbete  är  att  undersöka  svenska  distriktssköterskors  upplevelser  och 

erfarenheter av möten med patienter med utomeuropeisk bakgrund samt vilken etisk och/eller 

kulturell kompetens de anser sig behöva för denna typ av möten och hur den formas. Vidare 

är syftet att identifiera eventuella etiska dilemman distriktssköterskor ställs inför. Detta görs 

genom att besvara följande frågeställningar:

o Vad  har  distriktssköterskor  för  erfarenheter  kring  transkulturella  möten  i 

primärvården?

o Upplever distriktssköterskor personliga och/eller organisatoriska svårigheter 

kring transkulturella möten i primärvården, och i så fall vilka?

o Vilka eventuella etiska dilemman kan distriktssköterskor ställas inför i vården 

av en person med utomeuropeisk bakgrund?

o Vilken etisk och/eller  kulturell  kompetens  tycker  distriktssköterskor  att  de 

behöver för transkulturella möten i primärvården? Hur tror denne att sådan 

kompetens kan formas?

Definitioner 

Transkulturell  omfattar  (möte mellan) olika kulturer eller  når över kulturgränser (Svenska 

Akademins ordbok, 2008). I denna uppsats definieras svensk som person vars huvudsakliga 

kulturella förankring är den svenska. 
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BVC - Barnavårdscentral

DSK – Distriktssköterska

METOD

Design: Kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. 

Urval och tillvägagångssätt

Ett bekvämlighetsurval gjordes av nio distriktssköterskor med erfarenhet av transkulturella 

möten.  Urvalet  inriktades  på  vårdcentraler  i  stadsdelar  i  Uppsala  Län  med  hög  andel 

utomeuropeiska invånare. Fyra vårdcentraler i Uppsala kontaktades via mejl och telefon via 

vårdcentralens chef, med ett informationsbrev (bilaga 1) och förfrågan om deltagande. Svar 

erhölls endast från en vårdcentral, om att en distriktssköterska kunde delta. På grund av det 

dåliga  gensvaret  i  Uppsala  kommun  kontaktades  två  vårdcentraler  i  Gävle  kommun  via 

cheferna för respektive vårdcentral med informationsbrevet. Även dessa vårdcentraler tillhör 

stadsdelar med hög andel utomeuropeiska invånare. Sju distriktssköterskor från Gävle deltog. 

Dessutom  kontaktades  en  distriktssköterska,  arbetandes  som skolsköterska,  från  Uppsala 

kommun via telefon och informationsbrev, som valde att delta. Bortfallet går ej att beskrivas 

till  antal  eller  orsak  då  det  inte  är  känt  om tillfrågan  nådde  alla  distriktssköterskor  som 

arbetade på vårdcentralerna, eftersom de tillfrågades direkt av respektive vårdcentrals chef. 

Detta särskilt då svar från tre av fyra vårdcentraler i Uppsala aldrig erhölls. I Gävle deltog 

alla distriktssköterskor som hade möjlighet till det, den dagen författarna fanns på plats.

Ett  exklusionskriterium var att  distriktssköterskan själv  hade utomeuropeiskt  ursprung, då 

intervju med denne inte skulle motsvara syftet. 

Samtliga informanter var kvinnor med lång erfarenhet av primärvård. De uppskattade sina 

transkulturella  möten  som  mellan  5%  och  50%  av  samtliga  patientmöten  de  hade. 

Deltagandet var frivilligt och informanten kunde välja att inte besvara vissa frågor samt när 

som helst avbryta intervjun utan att motivera sitt beslut. Alla informanter svarade dock på 

samtliga intervjufrågor. Intervjuerna skedde på aktuell vårdcentral/skola vid en tidpunkt som 

passade informanten. Båda författarna närvarade vid de flesta intervjuer. 
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Datainsamlingsmetod 

Intervjufrågorna  (bilaga  2)  var  skrivna  i  förväg  och  började  med  en  fråga  angående 

distriktssköterskornas  upplevelser  av  mötet  med  patienter  med  utomeuropeisk  bakgrund. 

Fortsatta frågor handlade om distriktssköterskans upplevelser om det svåraste/mest positiva, 

etiska  dilemman,  organisatoriska  svårigheter  i  mötet  med  patienter  med  utomeuropeisk 

bakgrund samt om kulturell kompetens på arbetsplatsen. En pilotintervju genomfördes med 

en allmänläkare i syfte att kontrollera förståelsen och relevansen av frågorna. Intervjuerna tog 

ca 10-20 min, spelades in på digital ljudfil och transkriberades. Frågorna ställdes av en av 

författarna.  Innan  första  intervjufrågan  ställdes  ombads  informanten  ge  uppgifter  om 

yrkeslivserfarenhet, tid på arbetsplats och antal år som examinerad distriktssköterska. 

Dataanalys 

Samlad data analyseras med kvalitativ innehållsanalytisk metod. Detta gjordes gemensamt av 

båda  författarna.  Metoden  innebär  att  skapa  meningsenheter  av  den  viktigaste  datan  och 

sedan kondensera meningarna.  Därefter  skapas en kod av det viktigaste  (se tabell  1). Att 

etikettera  en meningsenhet  med en kod inbjuder  till  att  se  datan  på nya  sätt.  Kategorier, 

summor av innehåll med gemensamma komponenter, bildas av subkategorier och koder. Det 

är dock viktigt att viktig data inte exkluderas från analysen för att den inte passar in i en 

kategori. Inga data bör heller falla mellan två kategorier eller passa in i fler än en kategori. 

Slutligen  bildas  teman av kategorierna.  De transkriberade  intervjuerna läses  igenom flera 

gånger  för  att  gynna  helhetskänslan.  Ett  kännetecken  för  kvalitativ  innehållsanalys  är  att 

metoden fokuserar på subjektet och kontexten och framhäver skillnader och likheter mellan 

koder  och  kategorier.  Ett  annat  kännetecken  är  att  metoden  behandlar  både  manifest 

datainnehåll, det vill säga det texten faktiskt säger, och latent datainnehåll, det texten handlar 

om (Graneheim & Lundman, 2003).

Tabell 1. Exempel på dataanalys

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod
”Och nä, det är doktorn, 
doktorn, doktorn, doktorn. 
Dom ska till doktorn. För den 
är van, många är van i sitt 
hemland”

De vill bara till doktorn då de 
är vana med det från sitt 
hemland

Önskar doktor p.g.a. vana
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Etiska överväganden

Vikten  av  att  etiskt  överlägga  en  studie  framgår  av  många  deklarationer  och  historiska 

exempel.  Denna  uppsats  utgår  från  fyra  grundläggande  principer,  nämligen;  respekt  för 

personer  (autonomiprincipen),  godhetsprincipen,  principen  att  inte  skada  och 

rättviseprincipen (Vetenskapsrådet, 2008).

Autonomiprincipen  tillämpas  i  Helsingforsdeklarationen  §  1:9  där  det  fastslås  att 

”Informationen till patienter och försökspersoner skall vara så lättförståelig och adekvat att de 

själva kan ta ställning till om de vill deltaga i forskningen eller ej” (Vetenskapsrådet, 2008). 

Även i Nürnbergkodexen 1947 fastslogs kravet på informerat samtycke där det står att ”varje 

deltagare har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i ett experiment och att den som 

leder ett sådant skall avbryta det om det verkar troligt att en deltagare skadas” (Codex, 2008). 

Informationen till deltagarna i denna studie presenteras i ett informationsbrev (bilaga 1) till 

både föreståndaren och den enskilda distriktssköterskan. Där delges deltagarna om syftet, vad 

som förväntas av dem och det informerade samtycket. 

Godhetsprincipen och principen att inte skada tillämpas i Helsingforsdeklarationen § 1:4-8 

där det står att ”Forskningen måste kunna motiveras av en fördelaktig risk/vinstbedömning, 

vilket innebär att den måste ha vetenskaplig bärkraft, att risker och obehag för patienter eller 

försökspersoner  måste  noga  vägas  mot  den  förväntade  vinsten  av  forskningen,  och  att 

vinsterna är större än riskerna”. Vinst-/riskbedömningen kan göras genom att ställa följande 

frågor (Vetenskapsrådet 2008):

1. Vad vet man om riskerna?

2. Hur minimeras riskerna?

3. Är frågeställningen viktig?

4. Kan frågan besvaras av studien?

På  första  frågan  förs  en  diskussion  angående  huruvida  studien  innebär  någon  risk  för 

informanten. Med anknytning till metoden i denna studie finns ingen fysisk risk. Möjlighet 

för  psykisk  påverkan  finns,  om  informanten  uppfattar  frågorna  som  känsliga.  Förlorad 

arbetstid  är  också  en  risk  för  informanterna.  Dessa  risker  minimeras  genom  att  ge 

intervjudeltagarna  möjlighet  att  besvara  endast  de  frågor  de  finner  lämpligt.  Intervjun 

genomförs inte utan informantens och vårdcentralschefens samtycke. Tilltro sätts till att dessa 
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själva  giltigt  kan  bedöma  arbetsbördan  och  den  psykiska  risken.  Frågeställningarna  är 

aktuella och viktiga och studien ger goda möjligheter att besvara dessa. 

Rättvisprincipen tas inte närmare upp här, då arbetet är en intervjustudie och olika deltagare 

inte  behandlas  på  olika  sätt.  Det  kan  däremot  diskuteras  varför  studien  endast  hör 

distriktssköterskor av svensk bakgrund. Detta är för att dessa informanter bättre kan svara till 

syftet av studien. 

RESULTAT

Undersökningen om svenska distriktssköterskors erfarenheter kring transkulturella möten i 

primärvården resulterade i ett huvudtema, fem kategorier och tio subkategorier, se tabell 2.

Tabell 2. Dataanalys

* Patenter med utomeuropeisk bakgrund

Kommunikation

Denna första kategori beskriver distriktssköterskornas egna upplevelser av svårigheter med 

kommunikation i möten med patienter med utomeuropeisk bakgrund. Kategorin struktureras i 

form av följande subkategorier:

• Språksvårigheter

• Tolkar

Språksvårigheter

Många av distriktssköterskorna beskrev den språkliga kommunikationen som det  svåraste 

problemet. Ofta kan patienter med utomeuropeisk bakgrund mycket begränsad svenska. Detta 

blir ett problem framförallt när patienterna måste beskriva sitt problem via telefon:
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”Är det på telefon, så kan det ju vara det så att dom pratar väldigt 

dålig [svenska] och då har jag ju ingen tolk /…/ och så säger dom ”Då 

är jag sjuk, mycket sjuk”. Och så ska man då försöka förklara att det 

här är normalt, det är inget farligt. Sådana saker kan ju vara väldigt 

svårt i telefonen.” DSK 6

Flera av distriktssköterskorna kände sig även osäkra på engelska och då patienten inte heller 

kan det, blir kroppsspråk ett betydelsefullt hjälpmedel:

”Vi pratade engelska och vi pratade svenska om vartannat 

och man pratade ju med både händer och fötter, det blir ju så.” DSK 4

”Då blir det armar och ben och händer och teckenspråk så gott det 

går.” DSK 8

Det berättades om att kommunicera känslor är problematiskt, även när tolk finns närvarande:

”[Det]  svåraste  är  ju  att  förstå  varandra.  Att  förmedla  känslor  är 

jättesvårt på ett språk man inte kan ordentligt, bland annat gör vi ju en 

uppföljning  här  på  BVC  hur  mammor  mår  efter  till  exempel  10 

veckor, hur hon mår idag och hon mådde en vecka tillbaka, det har 

dom jättesvårt för. Det är svårt för dom att uttrycka känslor och förstå 

vad som står i den där texten. Det kan man inte förmedla genom en 

tolk heller, så det är svårt.” DSK 2

Missförstånd på grund av språkförbistring är vanligt. Distriktssköterskorna är ofta osäkra på 

om den information som ges uppfattas korrekt av patienter med utomeuropeisk bakgrund. Det 

förekommer också att patienterna intygar att de förstår information trots att det inte stämmer. 

Dessutom är det ibland svårt att veta om distriktssköterskan själv uppfattar patienten rätt.

Tolkar

För att underlätta en väl fungerande kommunikation finns det tillgång till tolkar på de flesta 

vårdcentraler.  Många uttryckte  ett  stort beroende av tolkarna för att  samtalet  skulle ge så 

mycket som möjligt och tyckte att det är svårt att kommunicera utan. Att ha ett möte med 
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patienter  med  utomeuropeisk  bakgrund  som  inte  kan  språket  utan  att  ha  en  tolk  är  en 

frustration eftersom samtalet inte får önskad utgång:

”Om man inte riktigt förstår varandra, om det inte är någon tolk med. 

Det blir så mycket missförstånd om man inte kan nå fram med rätt 

budskap.” DSK 8

Att ha tillgång till  tolk är därför en nödvändighet och trygghet både för patienter och för 

vårdgivare. Tolkarna kan bokas i förväg och antingen komma till vårdcentralen eller höras 

via telefon. En del distriktssköterskor uttryckte svårigheter med att boka tolk, medan andra 

tyckte att de var lättillgängliga:

"Tolkar  är  ganska  lättillgängliga  faktiskt,  dom kan komma samma 

dag." DSK 2

De som uttryckte svårighet med tolkbokning menade att de är svåra att få tag på. Om en tolk 

ändå är beställd är det inte alltid denna kommer i tid eller dyker upp överhuvudtaget. Det kan 

även vara så att dialekten som beställts är fel så att samtalet ändå inte går som planerat. 

Ytterligare en fråga är villigheten bland personal att beställa tolk. En distriktssköterska var 

besviken på ett par läkare som inte känt att de hade tid att prata med patienten via tolk:

”Men  det  var  svårt  när  det  gällde  språket.  Vi  tog  in  tolk  och  vi 

försökte liksom reda ut. Dom husläkarna jag jobbade med då, det var 

två  på  BVC,  dom  ville  inte  ha  tolk  med  när  dom  hade 

läkarmottagning,  för  det  tog  för  lång  tid. Så att  det  blev  ju  ingen 

kvalitet. Och det var ju jättefrustrerande.” DSK 9

Ofta förekommande är det att barn och ungdomar kommer till mötena med yngre syskon utan 

sina föräldrar. Ibland är de även tvungna att tolka åt sina föräldrar. Detta är inte önskvärt då 

det ofta innebär att barnen är tvungna att frånvara från skolan och att de blir inblandade i sina 

föräldrars hälsosituation. Dessutom påverkar det kommunikationen:
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”Speciellt  när  man  har  BVC och  det  kommer  syskon,  ibland  små 

syskon,  dom är  kanske 14 år  och kommer  med sin  lillasyster  och 

mamman är hemma. Då är det svårt att  kommunicera,  och det kan 

också  vara  svårt  att  förklara  för  ett  storasyskon  när  mamma  är 

hemma, men det har ju förekommit.” DSK 3

Distriktssköterskorna uttryckte en ovilja att jobba på det sättet, men säger samtidigt att det 

ibland ändå sker:

 ”Dom har ju sina barn med och en del av dem ska tolka, men det 

brukar vi inte vilja. Vi brukar inte vilja ha deras barn med om dom 

inte är vuxna barn. Men annars så ska det vara tolk /…/ (I: Varför var 

det skillnad på vuxna och små barn, menar du, som tolkar?) Små barn 

ska inte vara tolk, helst inte en anhörig heller, men många kommer 

med anhöriga ändå. Och då kan man acceptera det i viss mån.”

Kultur

De kulturella aspekterna av problematiken kan delas in i följande två subkategorier:

• Kulturkrockar

• Kulturanpassning

Kulturkrockar

Svårigheter relaterade till kulturella skillnader beskrevs framför allt som praktiska problem. 

Ett av de mest förekommande problemen är att patienter med utomeuropeisk bakgrund ofta 

kräver att få träffa en läkare, oavsett medicinskt problem. Vissa distriktssköterskor trodde att 

detta beror på att dessa patienter inte är vana med att ha en distriktssköterska att vända sig till. 

Andra upplevde att det förekommer ett bristande förtroende för sjuksköterskors medicinska 

kompetens.  Vissa  distriktssköterskor  trodde  att  det  också  beror  på  att  det  råder  olika 

statusförhållanden för patienter och sjukvårdspersonal i utomeuropeiska länder:

”I  många av dom här länderna så har inte  doktorn och personalen 

samma status [som patienterna] utan där har dom mera status själva 
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och  kan  kräva  att  jag  vill  komma  till  doktorn,  här  jobbar  vi  lite 

tvärtom.” DSK 4

Patienter med utomeuropeisk bakgrund upplevdes också ofta söka kontakt med sjukvården 

för problem som egentligen hör till egenvård, vilket skiljer sig från svenska patienter som 

mer restriktivt söker hjälp av vården: 

”Ofta kan det vara små saker som dom är väldigt oroliga för. Som 

inte egentligen vi svenskar tycker är någonting att vara så oroliga för - 

feber till exempel är dom ju väldigt oroliga för eftersom dom i sina 

hemländer,  om dom kommer ifrån Somalia  eller  nån annan stans i 

Afrika,  ofta  kanske  förknippar  med  sjukdom då,  pga av  Malaria.” 

DSK 7

En uppgift distriktssköterskan har är att informera nyblivna föräldrar om att säkerhetsanpassa 

sina hem. Detta görs vid ett hembesök. En av distriktssköterskorna tyckte att detta kan vara 

besvärligt när mötena gäller patienter med utomeuropeisk bakgrund:

”Väldigt många hade ju ingen aning om vad spärrar på spisluckor var, 

eller förstod inte alls, dom kunde nästa börja skratta åt en när man 

började  visa  en  bild  på  en  elkontakt  liksom.  Att  man  ska  ha 

stickpropp om man  inte  använder  den,  eller  om barnet  är  där  och 

petar. Det kunde ju bli väldiga kontraster. En del hade ju inte ens bott 

i moderna lägenheter innan dom kanske kom till Sverige då, utan levt 

under väldigt svåra förhållanden /…/ ibland kände man sig fånig när 

man pratade om sina hörnskydd på bordet och stickkontakter  /…/ Det 

kunde ju bli komiskt faktiskt /…/ dom hade ju andra problem, andra 

liksom  djupa  sår  och  trauman.  Att  barnen  klättrar  upp  och  ner  i 

famnen när mamman eller pappan sitter och dricker te eller kaffe, det 

var liksom inte det viktigaste.” DSK 9

 

Ibland händer det att patienter med utomeuropeisk bakgrund har med hela familjen på möten 

som bara gäller en familjemedlem vilket enligt distriktssköterskorna gör mötena stökiga och 

tidskrävande. 
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Kulturanpassning

Vissa distriktssköterskor ville belysa skillnaderna mellan olika patienter med utomeuropeisk 

bakgrund. Korrekt bemötande är att se alla patienter som olika individer. Detta eftersom hur 

pass stora kulturella skillnader det är, och huruvida det leder till  problem eller  inte, beror 

bland annat på hur länge dessa patienter har levt i Sverige. Upplevelsen var att det är stora 

skillnader på de patienter som levt i Sverige under en lång tid och de beskrevs bland annat 

som ”försvenskade”, det vill säga att de har anpassat sig till  den svenska kulturen och ett 

svenskt sätt att leva.

Organisation

Distriktssköterskor som möter patienter från andra kulturer än den europeiska upplevde att de 

även ser organisatoriska svårigheter inom primärvården, vilka försvårar effektiv och värdig 

hjälp för dessa patienter. Problemen behöver inte nödvändigtvis ligga i enbart organisationen 

utan även i kombinationen av organisation och patient. Detta visas genom tre subkategorier 

som talar om denna kombination. 

• Information

• Tidsbokning

• Förbättring

Information

En organisatorisk svårighet distriktssköterskorna uttryckte är problemet att få ut information 

till patienter med utomeuropeisk bakgrund angående deras verksamhet och system. Vården 

fungerar olika i olika länder och vissa sjukdomar som behandlas inom primärvården i Sverige 

kräver  sjukhusvård  på  andra  ställen.  Detta  i  förening  med  att  flerspråkiga  kallelser  och 

utbildningsmaterial saknas gör det svårt för patienter med utomeuropeisk bakgrund att på ett 

smidigt sätt komma in i den svenska vården:

”Dom ska inte behöva ta någon anhörig som kan svenska för att ta 

reda på om dom ska till doktorn eller inte, eller till mig heller.” DSK 

4

Svårigheten  med informationsöverföring  från vårdcentraler  gör  att  kommunikationen med 

patienter med utomeuropeisk bakgrund blir mer tungrodd. Då dessa inte kan ta till sig den 
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skriftliga informationen på samma sätt och får svårt att veta hur systemet i Sverige fungerar, 

händer det ofta att de går runt den vanliga handläggningen. Det framkom om och om igen att 

dessa patienter ofta kan dyka upp och förvänta sig en tid med en gång, utan att ha bokat 

innan: 

”Det kunde komma hela familjer, med många släktingar. Dom förstod 

inte att dom kanske måste ringa, man måste boka en tid. Eller att man 

måste sitta ner och vänta på sin tur.” DSK 9

Tidsbokning

Patienter  med utomeuropeisk bakgrund kommer ofta till  vårdcentralen oanmälda,  ibland i 

stora grupper. De verkar då inte vara medvetna om tids- och tolkbokningssystemet. Det blir 

svårt  för  distriktssköterskan  att  få  dessa  patienter  att  vänta  på  sin  tur  och  hjälpa  dem i 

tidsbokningen. Detta särskilt om de önskar få träffa vårdpersonalen med en gång. Avbrott av 

detta slag i kösystemet och tidsschemat kan vara frustrerande för både distriktssköterskan och 

övriga patienter då det förlänger deras väntetid. Orsaken till denna företeelse verkar inte helt 

bero  på  informationssvårigheter.  Det  har  även  uttryckts  att  patienter  med  utomeuropeisk 

bakgrund har en annan syn  på tider  och svårare  än det  förväntas  att  passa dem.  De kan 

komma flera  timmar  för  sent  utan att  tycka  att  det  är  konstigt.  Ofta  verkar  de  inte  vara 

medvetna om att detta kan bli problematiskt utan räknar med att distriktssköterskan ska ha tid 

för dem när de än dyker upp:

 

”Alltså för dom är kanske inte tiden så viktig. Och här kanske vi har 

bokat både tid och tolk och sen kommer dom inte. Då kan det vara 

tålamodskrävande på det viset.” DSK 7

Detta ställer krav på smidighet hos distriktssköterskan som ofta måste hjälpa till att boka tid 

trots att detta inte ingår i hennes arbetsuppgifter. Att låta patienter komma, trots att det inte är 

deras tid eller förskjuta schemat för deras skull är något som till viss del anses vara tvunget i 

arbetet då det inte går att lösa på annat sätt.

Annan information som är svår att få del av åt andra hållet. Det kan till exempel vara ett 

”detektivarbete”  för  distriktssköterskan  att  få  fram  vilka  vaccinationer  patienter  med 

utomeuropeisk bakgrunds barn har fått i sitt hemland, eller om det finns sjukdomar hos de 
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släktingar som är kvar i hemlandet. Ibland brister även informationsöverföringen mellan olika 

instanser och distriktssköterskan har svårt att veta om dessa patienter har haft hälsosamtal i 

Sverige innan de träffar just henne.  

Förbättring

Distriktssköterskor  på  vårdcentraler  verkade  tycka  att  det  trots  att  hindren  inte  är 

oöverkomliga och att det oftast fungerar i viss mån, ändå finns organisatoriska svårigheter 

kring mötena med patienter med utomeuropeisk bakgrund inom primärvården. De föreslog 

också hur kulturell kompetens kan förbättras och vad som organisatoriskt kan göras för att 

forma en sådan hos sina anställda. Exempelvis menade de att det ska finnas utbildning, kurser 

och föredrag om andra kulturer, beteendevetenskap och krishantering. Att arbetsgivaren ser 

till att det finns tid och att det finns tillräckligt många i personalen är också ett sätt att göra 

vårdsituationer mindre stressad och öka dess kvalité.

Bemötande

Mötet  med  patienter  med  utomeuropeisk  bakgrund  kräver  viss  kompetens  av 

distriktssköterskan; både etisk och kulturell. De tillfrågade har i vissa fall inte tyckt att någon 

speciell  kompetens  behövs för just  dessa möten  i  jämförelse  med andra.  I  andra fall  har 

egenskaper  och  andra  saker  som  distriktssköterskan  behöver  tänka  på  framlagts  som 

nödvändig  kompetens.  Detta  är  både  en  fråga  för  distriktssköterskan  personligen  och 

vårdcentralen denne jobbar på och delas in i följande subkategorier: 

• DSK egenskaper

• DSK kompetens

• Patienter med utomeuropeisk bakgrund

DSK egenskaper

Till  bra  bemötande  av  patienter  med  utomeuropeisk  bakgrund  hör  att  inte  låta  tro-  och 

värderingsskillnader mellan distriktssköterska och patient påverka mötet och vårdsituationen. 

Det  ansågs  professionellt  att  bemöta  alla  människor  lika  oavsett  etnicitet  och  kulturella 

skillnader:

”Det gäller att inte ha så mycket fördomar när man träffar dom här 

patienterna.” DSK 7
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”Vi ska behandla alla lika oavsett vilken etnisk bakgrund dom har, för 

det har ju inget att göra med vilket språk man pratar, det gör ju ingen 

skillnad.” DSK 3

Många av dessa patienter har flytt till Sverige från krisdrabbade länder där de varit med om 

traumatiska händelser vilket påverkar mötena och blir en utmaning för distriktssköterskan:

”Det  blir  väldigt  känsloladdade  möten  och vissa kan ju  berätta  att 

dom  har  sett  sin  man  blivit  skjuten  i  armarna  på  sina  närmaste 

anhöriga.” DSK 4

”Dom har ju ofta varit med om tragiska saker, hemska saker; krig. Så 

att dom har ju mycket psykosociala problem också och kan ju liksom 

vara rädd för väldigt mycket. Så man får ju gå lite varligt fram.” DSK 

7

Distriktssköterskorna lade vikt vid personliga egenskaper i mötet såsom empati, hjälpsamhet 

och lyhördhet: 

”Man måste vara ödmjuk, man måste vara lyssnande, man måste vara 

accepterande för den personen. Som jag sa att man måste gå ner på 

den nivån, eller man måste möta dom på den nivån dom är.” DSK 1

DSK kompetens

Många  tyckte  att  kompetensen  som  behövdes  hänger  ihop  med  den  professionella 

yrkesrollen. Distriktssköterskan behöver vara trygg i sin yrkesroll för att kunna bjuda på sig 

själv och ställa de frågor som behövs till patienterna. Till yrkesrollen hör också intresse för 

människor,  ansvarsfullhet  och  att  tycka  att  det  är  roligt  att  jobba  med  patienter  med 

utomeuropeisk  bakgrund,  vilket  många  uttryckte  att  de  gjorde.  Intresset  hör  ihop  med 

lärandet och kunskapen distriktssköterskorna intagit och har många gånger kommit just ifrån 

erfarenheter från mötena. Kunskap om olika kulturer och att vara öppen och intresserad för 

att lära sig ansågs viktigt:
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"Kompetensen kan uppnås genom att man har jobbat en lång tid med 

dom här människorna och genom att fråga dom ”Hur har ni det i ert 

land?” och att vara lyhörd för hur dom vill ha det." DSK 2

Detta visar att det inte enbart går att läsa sig till hela denna kompetens utan även ta den till 

sig på annat sätt. Viss del verkar till exempel också ligga i distriktssköterskans personlighet 

från början:

”Det är många saker tror jag, om bemötande. Det tror jag också är 

medfött  faktiskt. Litegrand. Jag  tror  det  att  det  finns  någonting 

inbyggt i alla fall på något sätt. Det lär man sig ju i skolan naturligtvis 

men jag tror att mycket finns där redan från början. Att man ibland, 

inte alltid kan läsa sig till, om man säger så.” DSK 6

Patienter med utomeuropeisk bakgrunds bemötande

Flera distriktssköterskor berättade att mötena med patienter med utomeuropeisk bakgrund är 

mycket givande och roliga arbetsuppgifter. De lär sig mycket om sig själva genom mötena 

och  har  ofta  roligt.  Många  uttryckte  att  patienterna  är  väldigt  tacksamma  och  vänliga. 

Distriktssköterskorna kände att patienterna är välkomnande och generösa vid hembesök och 

ofta vill  bjuda på något ätbart.  De upplevde även att  de själva betydde mycket  för dessa 

patienter, både i sin yrkesroll och personligen.

Genusskillnader

Genusskillnader  och  problemen  runt  dessa  kom ofta  fram,  särskilt  vid  frågan  om etiska 

dilemman. Dessa svar har sorterats i en kategori, utan subkategorier.

Tankar  kring  ojämställdhet  mellan  män  och  kvinnor  hos  patienter  med  utomeuropeisk 

bakgrund uttrycktes av alla medverkande distriktssköterskor. Det upplevdes bland annat som 

jobbigt att männen ibland för kvinnans talan vid mötena:

”Maken vill ju ofta vara med och för nästan kvinnans talan. Och det 

kan ju kännas lite fel för att då kanske han kan svenska och inte hon. 

Ofta så är det så. Och det kan kännas lite fel att man inte vet vilken 

information han säger till henne, så det ju lite problematiskt.” DSK 7
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Detta  är  ett  problem  framför  allt  eftersom  kvinnor  i  större  utsträckning  än  män  kan 

otillräcklig svenska för att förstå och göra sig förstådda:

”Det är ju oftast kvinnorna som pratar sämst svenska.” DSK 5

”Ofta är det ju så här att kvinnorna som kommer in, många av dom 

kan inte svenska, men dom kommer oftast med sina män, som kan 

svenska, [för att] dom har fått gå i skolan.” DSK 2

Kvinnlig könsstympning är något distriktssköterskorna kan bli tvungna att ta upp vid mötena 

med patienter med utomeuropeisk bakgrund vilket är ett känsligt ämne:

”Sen finns det dom som åker hem till sina länder och omskär sina små 

flickor. Det har inte jag varit med om i mitt område, men jag vet dom 

som har det, det har varit jättejobbiga saker.” DSK 1

Flera distriktssköterskor var bekymrade över att det inte alltid finns kvinnliga läkare att tillgå 

då många kvinnliga patienter enbart kan tänka sig träffa en läkare av samma kön:

”En sak är  ju det  här  med vården av kvinnor  som bara vill  träffa 

[kvinnlig läkare], det kan ju vara ett etiskt dilemma kanske, det är ju 

inte  alltid  vi  har kvinnlig  doktor så att  det  kan vara lite  besvärligt 

ibland.” DSK 5

”En del accepterar ju inte en manlig läkare till  exempel /…/ vi har 

inga kvinnliga doktorer här.” DSK 7

Det hade även uppstått problem då en manlig distriktssköterska inte tilläts göra hembesök hos 

flera  kvinnliga  patienter  med  utomeuropeisk  bakgrund.  Detta  gjorde  att  kvinnorna  inte 

vårdades när han jobbade.
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DISKUSSION

Sammanfattning av resultat

Resultatet visar på att distriktssköterskors upplevelser är att det finns problem kring mötet 

med patienter med utomeuropeisk bakgrund. En svårighet är att dessa inte alltid kommer i tid 

till  bokade möten,  och ibland även dyker upp oanmälda för konsultation.  Kommunikativa 

problem uppkommer  då  tolkar  inte  finns  närvarande,  oftast  i  form av  missförstånd  och 

svårigheter att förstå patienten och att själv bli förstådd. Dessutom är det problematiskt att 

dessa patienter ofta föredrar att ha en anhörig närvarande som ska tolka, i synnerhet när den 

anhöriga  är  ett  barn.  Distriktssköterskorna  beskrev  också  att  kvinnliga  patienter  med 

utomeuropeisk  bakgrund oftare  är  sämre  på svenska än männen,  vilket  de upplevde  som 

problematiskt  då  mannen  ofta  närvarar  på  mötena  och  tolkar  åt  kvinnan.  Därtill  finns 

problematik gällande förtroendet för distriktssköterskor då patienterna hellre vill träffa läkare 

vid sjukdom än ta del av egenvårdsrådgivning eller hjälpas av distriktssköterskan.

Distriktssköterskornas  upplevelser  av ett  gott  bemötande  av patienter  med utomeuropeisk 

bakgrund är att det kräver lyhördhet och ödmjukhet. Sjukvårdaren måste ha ett intresse för 

människor, vara öppen och fördomsfri. Dessutom är det bra att ha kunskap om olika kulturer. 

Detta kan skapas genom erfarenhet inom vården, utbildning och samtal på arbetsplatsen.

Resultatdiskussion

Kommunikation 

Språkbarriären  är  ett  hinder  som både litteraturen  och våra informanter  talar  om som en 

svårighet vid mötet med patienter med utomeuropeisk bakgrund. Gerrish et al (2001, 2004) 

visade på hur kommunikationsproblem skapar minskat förtroende för sjukvården och onödig 

oro.  Det  är  lätt  att  viktig  information  går  förlorad  och  att  kontakten  mellan  patient  och 

vårdare skadas. Detta är något som också framkommit i intervjuerna där distriktssköterskor 

uttryckt  det  svårt  att  veta  om informationen  till  patienter  med  utomeuropeisk  bakgrund 

verkligen nått fram. Kommunikationssvårigheterna leder till missförstånd åt båda hållen där 

dessa patienter inte kan förstå distriktssköterskans rådgivning och där distriktssköterskan inte 

kan få tillräcklig  information angående patienternas  hälsotillstånd.  Detta stämmer överens 

med  fynd  i  Danmark,  där  60  % av  vårdpersonalen  hade  erfarenhet  av  att  patienter  med 

utomeuropeisk bakgrund inte hade förstått rådgivning (Michaelsen et al, 2004). Frågor med 

adekvata svar från ena och andra parten blir också begränsade. Många informanter beskrev 

kommunikationen  som  en  blandning  mellan  svenska,  engelska  och  kroppsspråk.  Många 
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gånger  är  denna  kommunikation  bristfällig.  En  sådan  kommunikation  kan  antas  vara 

patientfarlig, dels då patienten inte kan få en rätt ställd diagnos i tid, eller behöver oroa sig 

över att inte ha fått det. Egenvårdsrådgivning och viktig information går lätt förlorad. Detta 

skapar  osäkerhet  och  otrygghet  för  patient  och  vårdare  och  säkerheten  för  patienten 

äventyras. 

Det  har framkommit  att  det  är  extra  svårt  med kommunikationen via  telefon  då de båda 

parterna inte talar samma språk. Gerrish et al (2004) menar att språkbarriären gör att patienter 

runt vårdcentralen drar sig för att söka vård, tills deras tillstånd blir allvarligt. Detta verkar 

inte vara fallet enligt de distriktssköterskor som intervjuats i denna studie, då dessa menade 

att patienter med utomeuropeisk bakgrund snarare söker vård för mer banala saker än vad de 

är vana vid att svenskar gör. Resultatet i denna studie visar alltså att språkförbistringen inte 

verkar ha en sådan effekt på patienterna som Gerrish et  al  (2004) menar.  Skillnaden kan 

spekulativt ligga i länderna och hälsosystemet där studierna gjorts, eller i nationaliteten på 

patienterna i de olika studierna. 

För att minska språkbarriären så mycket som möjligt krävs god tillgång till tolk i mötet med 

patienter med utomeuropeisk bakgrund. Distriktssköterskorna i denna studie uttryckte oftast 

en lättillgänglighet när det gäller att boka tolk, men även svårigheter. Gerrish et al (2004) 

visade  på  att  en  del  vårdpersonal  väljer  att  i  viss  mån  inte  beställa  tolk  då  det  inte  är 

ekonomiskt. Detta försvårar tolksituationen och är inte optimalt (Fatahi et al, 2008). Det är en 

organisatorisk  fråga  att  se  till  att  tolkar  är  lättillgängliga  och  budgeterade  för.  Annars 

påverkar detta mötet mellan patienter och distriktssköterskan på ett negativt sätt.

Att kommunicera genom tolk är dock inte alltid komplikationsfritt. Fatahi et al (2005) skriver 

att med tolk i en vårdsituation blir gruppkonstellationen annorlunda, det blir oftare tidsbrist 

och sekretessen kan påverkas. Detta särskilt om det är en familjemedlem som tolkar. Att en 

tolk ska vara neutral och opartisk blir också kompromissat om tolken är anhörig (Fatahi et al, 

2008). Då anhöriga tolkar kan detta påverka familjeförhållandena och barnen kan få del av 

information om föräldrarna som kan vara känslig (Gerrish et al, 2004). Distriktssköterskorna i 

denna studie  uttryckte  en ovilja att  använda anhöriga,  speciellt  barn,  som tolkar  då detta 

påverkar kvalité och orsakar i större utsträckning missförstånd. Som Fatahi et al (2008) också 

visat tyckte de intervjuade att det är olustigt att äldre syskon fick ta del av - och ibland även 

ansvar för - yngre syskons besök i vården. Att barn tolkar till föräldrar gör mötet mer känsligt 

26



då tolken inte är opartisk. Barn får ta del av information om föräldrar som de inte ska behöva 

veta. En del informanter uttryckte även en ovilja att använda män som tolkar åt kvinnor. Ofta 

upplevdes  männen  kunna  prata  bättre  svenska  än  kvinnorna  och  om  dessa  två  har  ett 

ojämnställt  förhållande  blir  tolkningen partisk.  Tolkningen  kan vinklas  till  den  anhöriges 

fördel  och verka för att patientens bästa inte framkommer i mötet (Gerrish et al, 2004).

En del patienter  har föredragit  att  ha en anhörig som tolk mot  en professionell  då denna 

upplevs vilja hjälpa till bättre (Rosenberg et al, 2007). Trots det har distriktssköterskorna i 

denna studie och studier som refererats till visat på vikten att ha en opartisk och utbildad tolk 

för att  säkra kvalitén i vården. Att bedöma vilken tolk som anses mest  lämplig görs nog 

lättast från situation till situation. Vissa situationer är mindre lämpade än andra att använda 

en  anhörigtolk,  till  exempel  vid  känsliga  sjukdomar  hos  en  förälder  eller  vid  en  partisk 

partner som tolkar. Vissa distriktssköterskor gav uttryck för att de av princip inte använder 

anhöriga som tolkar om inte för att boka en tid. Då det är på det viset är utgångspunkten att 

inte använda anhöriga som tolkar, och efter det kan undantag göras i vissa situationer. Det är 

dock konstigt att det är distriktssköterskan själv som får ta ett sådant beslut och att det inte 

blivit  en  organisatorisk  fråga,  i  alla  fall  inte  som  de  uttryckte  det.  Med  den  litterära 

bakgrunden och med distriktssköterskornas uttryckta behov av tolkar och tveksamhet till att 

använda anhöriga som tolkar, borde det vara en organisatorisk fråga att utarbeta riktlinjer för 

distriktssköterskorna  att  följa  vid  nämnda  exempel  på  situationer  de  kan  komma  i. 

Vårdcentralschefen har ett ansvar att uppmuntra användandet av tolk, budgetera för det och 

se till att de finns tillgängliga för att förbättra mötet mellan patienter och distriktssköterskor. 

Kulturkrockar och anpassning till nytt samhälle

Att  flytta  till  ett  nytt  land  kan  tänkas  innebära  stora  förändringar,  både  praktiskt  och 

emotionellt.  Det  nya  landet  kan till  exempel  ha ett  helt  annat  sjukvårdssystem,  där vissa 

sjukdomar som man är van att behandlas för på sjukhus, i det nya landet behandlas för på en 

vårdcentral.

Att passa in i ett nytt samhälle innebär att ta ställning till nya normer och värderingar. Berry 

(2005) har beskrivit fyra former av adaption som handlar om invandrade personers ställning 

till nya normer och värderingar, att exempelvis avfärda det nya landets normer och hålla fast 

vid ursprungslandets normer, vilket hon kallar segregering. När man antingen inte känner till 

det  nya  landets  normer  eller  inte  vill  kännas  vid  dem  kan  kulturkrockar  uppstå. 
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Distriktssköterskorna i den här studien hade erfarenhet av att kulturkrockar uppkommer bland 

annat på grund av olika kulturers syn på tid och hur viktigt det är att passa ett exakt bestämt 

klockslag. I Sverige organiseras arbetet i primärvården genom tidsbokning, det vill säga att 

en patient beställer tid hos distriktssköterska och läkare. Det händer ofta att tiden inte passas 

av patienter med utomeuropeisk bakgrund, vilket leder till att schemat fallerar eftersom man 

senare har bokat in andra patienter. Det händer också att de dyker upp på vårdcentralen utan 

att ha bokat tid innan. Detta skulle kunna förklaras som en sorts segregeringsproblematik. Det 

skulle också kunna bero på den praktiska problematiken att det saknas informationsmaterial - 

som till exempel kallelser och instruktioner - på andra språk än svenska. Det är svårt att veta 

när man ska komma till distriktssköterskan om man inte kan läsa och förstå kallelsen. Vidare 

information om distriktssköterskors och läkares uppgifter och kompetens vore dessutom bra 

att  tilldela  alla  nya  medborgare  i  Sverige.  Detta  relaterat  till  den  problematik 

distriktssköterskorna beskrev angående att patienter med utomeuropeisk bakgrund helst vill 

träffa  läkare  istället  för  distriktssköterskor.  De  har  litet  förtroende  till  egenvård  och  att 

distriktssköterskorna ska kunna hjälpa dem. Detta försvårar arbetet med egenvårdsrådgivning 

som distriktssköterskorna anser ofta skulle vara tillräckligt hjälp. En förklaring till detta kan 

vara att vi har ett främmande sjukvårdssystem i Sverige. Svenska distriktssköterskor har stor 

medicinsk kunskap och därför bra möjligheter att hjälpa människor som söker vård. God, 

lättförståelig information om detta, på flera olika språk, vore önskvärt och skulle troligtvis 

förbättra situationen. Detta skulle därtill kunna leda till att allmänläkare blir minde belastade i 

sitt arbete.

Distriktssköterskorna beskrev att det är vanligt att patienter har varit med om traumatiska 

händelser  i  hemlandet  och  därför  har  kvarstående  psykosociala  problem.  Detta  stämmer 

överens  med  annan  forskning  (da  Silva  &  Dawson,  2004).  Sköterskorna  ansåg  att  det 

viktigaste var att ha ett varsamt bemötande av patienter med psykosociala problem. Mötena 

kan  bli  väldigt  känsloladdade.  Det  är  viktigt  att  ha  tillräckligt  med  tid  för  mötet.  En 

distriktssköterska nämnde, liksom Schouler-Ocak (2008), att det är positivt när patienterna 

får träffa en sjukvårdare som talar deras eget modersmål. Det underlättar arbetet avsevärt när 

läkare själva har utomeuropeisk bakgrund.

Bemötande: etisk och kulturell kompetens 

Distriktssköterskorna  i  denna  studie  uttryckte  tankar  kring  etisk  och  kulturell  kompetens 

liknande de London (2008) har beskrivit. De ansåg bland annat att ett neutralt bemötande är 
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viktigt.  Som  sjukvårdare  bör  man  undvika  fördomar  och  vara  ödmjuk,  lyssnande  och 

accepterande av andra kulturer. Däremot yttrades också en önskan om mer kunskap om olika 

kulturer genom utbildning vilket strider mot Londons teori om att sjukvårdaren inte behöver 

sådan kunskap. Det kan dock styrkas av litteraturen genom Ekman och Emami (2007), samt 

Campinha-Bacote (2002) som anser att kunskap om olika kulturer är essentiellt för att kunna 

vara kulturell kompetent. Campina-Bacotes (2002) modell beskriver att kulturell kompetens 

är en strävan efter att kunna arbeta inom patientens kulturella kontext. Fokus ligger på att 

eftersträva själva utvecklandet i sig. Detta kan vara en utmaning för arbetsgivaren som styr 

över vidareutveckling och kvalitetsförbättring på arbetsplatsen. 

Vissa av distriktssköterskorna berättade att  de har tagit  del  av kurser behandlande ämnen 

inom  ämnet  transkulturell  omvårdnad.  Detta  verkar  dock  inte  vara  vanligt.  För  att 

distriktssköterskor  ska  kunna  bemöta  patienter  med  utomeuropeisk  bakgrund  kulturellt 

kompetent bör det därtill finnas tid för samtal och reflektion kring vad kulturell kompetens 

innebär, hur den bör eftersträvas och hur man når dit på arbetsplatsen. Vidare bör tillräcklig 

kulturell  kunskap  tillföras  distriktssköterskorna  i  vidareutbildningen.  Detta  är  något  som 

efterfrågades trots att många distriktssköterskor även värdesatte den personliga erfarenheten 

och egenskaperna i mötet med dessa patienter. Detta är kunskap som inte går att läsa sig till.

Etik och genusskillnader 

En av intervjufrågorna undrar efter huruvida sjuksköterskor har upplevt något etiskt dilemma 

i vården av patienter med utomeuropeisk bakgrund. Även i svar på andra intervjufrågor har 

etiska dilemman kunnat identifieras. 

Ett etiskt dilemma är ojämställdheten mellan mannen och kvinnan och att mannen ibland för 

kvinnans talan vid vårdsamtalen, speciellt då kvinnan kan dålig svenska. Detta kan i vissa fall 

strida mot hälso- och sjukvårdslagens mål om vård på lika villkor (HSL 2§, 1997). Detta mål 

ger ett verktyg för sjukvårdpersonalen att föra ett etiskt resonemang kring lämpligheten i att 

mannen tolkar till kvinnan. När kvinnan inte för sin talan genom en neutral tolk finns risk att 

hon inte får samma goda vårdkvalité som en svensk. Därmed är lagen om vård på lika villkor 

inte  uppfylld.  En  annan  guide  är  Svensk  SjuksköterskeFörenings  (2006)  kod  om  att 

sjuksköterskan ska ge omvårdnad som tar hänsyn till människors värderingar, vanor och tro. 

Om det enligt  kvinnans värderingar,  vanor och tro anses som en god lösning att  mannen 

tolkar och även för hennes talan av olika anledningar, skulle det vara att gå emot Svensk 
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SjuksköterskeFörenings (2006) guide om hänsyn till patienten om distriktssköterskan skulle 

motsäga  sig  detta.  Vid  ett  sådant  resonemang  måste  hänsyn  tas  till  vem som har  dessa 

värderingar, vanor och tro. Är det patienten eller är det hennes man?

Ett annat etiskt dilemma som kom upp var kvinnlig könsstympning. Då distriktssköterskor 

pratat  med  kollegor  som varit  med  om hur  deras  patienter  åker  till  hemlandet  och  låter 

omskära sina döttrar upplevdes det som en svår situation. Detta etiska dilemma handlar inte 

så mycket om distriktssköterskornas yrkesutövande utan är av en mer personlig karaktär. De 

intervjuade menade att det inte är accepterat  att låta sin egen tro och värderingar påverka 

patienterna.  Detta  är,  medvetet  eller  omedvetet,  ytterligare  ett  resonemang utifrån Svensk 

SjuksköterskeFörening (2006) och har ofta en personlig förankring i distriktssköterskans eget 

sätt att tänka om sin yrkesroll. 

Ett  tredje etiskt  dilemma visade sig vara att  vissa kvinnliga patienter  med utomeuropeisk 

bakgrund endast vill vårdas av kvinnor vilket försöker lösas till viss mån. Då det inte finns 

några kvinnliga läkare på en av de vårdcentraler intervjuerna genomfördes på blir önskemålet 

praktiskt omöjlig att tillmötesgå. Detta trots att det kan tänkas vara mer etiskt försvarbart att 

göra det. Vid ett annat fall, då kvinnliga patienter inte vill att en manlig distriktssköterska ska 

göra hembesök hos dem, får dessa kvinnor vara utan vård de pass han jobbar. Även detta är 

av praktiska skäl. Principen att respektera personer (Beauchamp & Childress, 2001), lagen 

för vård på lika villkor (HSL 2 §, 1997) och koden att sjuksköterskan ska ge omvårdnad som 

tar hänsyn till människors värderingar, vanor och tro (Svensk SjuksköterskeFörening, 2006) 

kan ge vägledning i resonemanget kring detta problem. 

Tolkar används i  mycket  stor utsträckning i Sverige idag (Niska, 2004). Frågan är varför 

kommunikativa  problem  prioriteras  över  problematiken  kring  patienters  personliga 

värderingsbaserade  önskemål?  Anledningen  kan  tänkas  vara  att  kommunikativa  problem 

försvårar distriktssköterskans arbete, genom att hon då inte kan informera patienterna och 

missförstånd kan uppstå. Dessutom medför den kommunikativa problematiken att patienter 

som inte förstår information, given på svenska, dyker upp oanmälda på vårdcentralen, vilket 

blir  ännu  ett  problem för  distriktssköterskan.  En annan anledning  till  att  kommunikativa 

problem prioriteras kan tänkas vara att den typen av problematik är vanligare.
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Metoddiskussion

Kvalitativ  intervjustudie  var  en  lämplig  design  för  studiens  syfte.  Som dataanalysmetod 

valdes kvalitativ innehållsanalys som beskriven av Graneheim & Lundman (2003). Metoden 

fungerade väl för att svara mot studiens syfte. Metoden bygger på koncepten trovärdighet, 

pålitlighet,  överförbarhet.  Detta  används  för  att  säkra  god  tillförlitlighet  av  analysen. 

Tillförlitlighet är även en fråga om att kunna bedöma likheter inom kategorier och skillnader 

dem emellan, vilket kan göras genom att infoga representativa citat i resultatet (Graneheim & 

Lundman,  2003).  De  insamlade  data  ska  komma  till  sin  rätt  i  uppdelandet  av  koder, 

subkategorier, kategorier och teman. Svårigheten har varit att dela in data i koder som inte 

kan misstolkas.  Att översätta och kategorisera dem har krävt stor noggrannhet för att inte 

förvanska resultatet.  Det har gällt att vara försiktig så att resultatets manifesta och latenta 

budskap inte har blandats ihop. Det är i denna process som resultatet framkommit. Denna har 

både varit analysens styrka och dess svaga punkt.

Ämnet för studien kan ha uppfattats som känsligt och därför påverkat distriktssköterskorna i 

valet om deltagande. Då det eventuella bortfallet är okänt till antal och orsak, är det svårt att 

spekulera i hur mycket detta har påverkat resultatet. 

Resultatet bör dock kunna ge ökad förståelse för mötet med patienter med utomeuropeisk 

bakgrund för dem som arbetar med det. Det kan även ligga som grund för vidare forskning 

inom området.

Slutsats

Distriktssköterskor beskrev sina upplevelser och erfarenheter av möten med patienter med 

utomeuropeisk bakgrund som roliga och givande men att det också medför viss problematik. 

Det  som  framförallt  försvårar  mötena  är  språkbarriärer  som  leder  till  missförstånd  och 

kommunikationssvårigheter.  Flerspråkigt  informationsmaterial  önskas.  Problem  med 

tidsbokning är något som behöver förbättras. Patienter med utomeuropeisk bakgrund har ofta 

svårt att passa tider och dyker ibland upp oanmälda. Distriktssköterskorna upplevde få etiska 

dilemman. Det som ändå diskuterades kring etik var ojämnställda förhållanden mellan män 

och  kvinnor  hos  dessa  patienter  samt  svårigheter  kring  kvinnlig  könsstympning.  Den 

kompetens som behövs för transkulturella möten ansåg distriktssköterskorna är viss form av 

krishantering för krigsdrabbade, kunskap om olika kulturer samt personliga egenskaper som 

lyhördhet  och  accepterande  av andra  människor.  Ett  neutralt  och  fördomsfritt  bemötande 
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ansågs  viktigt  liksom att  behandla  alla  patienter  lika oberoende av etniskt  ursprung eller 

personliga  uppfattningar.  Kompetensen  kan  uppnås  genom erfarenheter  av  transkulturella 

möten  samt  genom  vidareutbildning  om  bemötande  av  patienter  med  utomeuropeisk 

bakgrund och om olika kulturer.

Tillkännagivanden

Vi  vill  tacka  alla  medverkande  distriktssköterskor  och  de  som  hjälp  till  med 

intervjuprocessen. Därtill riktas ett varmt tack till handledaren Anna Höglund för värdefulla 

tankar och kommentarer och god handledning under arbetets gång. Tack!
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Bilaga 1. 

Härmed tillfrågas Ni om deltagande i en studie angående 
distriktssköterskors upplevelser av transkulturella möten med 

patienter.

Syftet  med  studien  är  att  undersöka  svenska  distriktssköterskors  upplevelser  och 

erfarenheter  av  möten  med  patienter  av  utomeuropeiskt  ursprung  samt  att  identifiera 

eventuella etiska dilemman distriktssköterskan ställs inför. Studien ingår i en C-uppsats på 

sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet. 

Vi  önskar intervjua distriktssköterskor med svensk bakgrund vid Er vårdcentral,  som har 

erfarenhet av möten med utomeuropeiska patienter. 

Intervjun  kommer  att  innefatta  6  frågor  och  förväntas  ta  ca.  30  min.  Den  sker  på 

vårdcentralen vid en tidpunkt som passar informanten. Intervjun kommer att spelas in på 

digital  ljudfil  och  förstöras  efter  transkribering  för  att  försäkra  informantens  anonymitet. 

Deltagandet är frivilligt och informanten kan välja att inte besvara önskade frågor samt när 

som helst avbryta intervjun utan att motivera sitt beslut. 

För mer information kontakta

Författare: Elin Gärdeborn, 0708-917819, elin.gardeborn@gmail.com

Författare: Johanna Björk, 0708-484501, jbjoerk@hotmail.com

Handledare: Anna Höglund, anna.hoglund@crb.uu.se

Vi tackar för visat intresse! 

Med vänlig hälsning

Elin och Johanna
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Bilaga 2. 

Intervjufrågor

1. Uppskattningsvis, hur stor andel av de patienter du träffar har utomeuropeisk 

bakgrund?

2. Berätta något om hur du upplever mötet med patienter av utomeuropeiskt ursprung? 

- Exemplifiera.

3. Har du erfarenheter av kulturkrockar i mötet med patienter av utomeuropeiskt 

ursprung som kan påverka vårdsituationen, och i så fall vilka?

4. Berätta något av det mest positiva i mötet med patienter av utomeuropeiskt ursprung?

5. Berätta om vad du upplever som det svåraste i mötet med patienter av utomeuropeiskt 

ursprung?  

6. Upplever du några organisatoriska svårigheter i mötet med patienter av 

utomeuropeiskt ursprung, och i så fall vilka?

7. Händer det att du ställs inför etiska dilemman i möten med patienter med 

utomeuropeisk bakgrund? 

- I så fall vilka?

8. Vilken kompetens tycker du behövs för denna typ av möten?

9. Hur tror du att denna kompetens kan uppnås? 
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