
  

 

 
 

TRANSKULTURELL PALLIATIV OMVÅRDNAD  

En Litteraturöversikt 

TRANSCULTURAL PALLIATIVE NURSING 

A Literature Review 

 

Examinationsdatum: 2014-05-27 

Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  

Kurs: 41 

Examensarbete, 15 högskolepoäng  

Författare: Luciana Bulhões Miranda Examinator: Sissel Andreassen Gleissman  

Författare: Alicja Los Examinator: Agnes Botond  

 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

   

Globalisering och migration skapar möten mellan individer och grupper som inte delar 

samma värderingar, tro och livsåskådning. Inom vården kan de interkulturella mötena 

skapa situationer som kräver speciell kompetens från sjuksköterskor samt från övrig 

vårdpersonal. Dessutom kan kulturarvet öka i betydelse för en patient i livets slutskede. 

Detta utmanar väletablerade regler och praxis om patientens autonomi, 

informationshantering samt utformning av behandlingsplan. Etiska dilemman och 

vardagliga konflikter som uppstår inom vården kan äventyra patients omvårdnad samt 

påverka dennes livskvalitet negativt vid livets slutskede. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors kompetens inom transkulturell palliativ omvårdnad. 

 

Metod  
 

En litteraturöversikt har använts med avsikt att beskriva forskningsläget gällande 

sjuksköterskors kompetens inom transkulturell palliativ omvårdnad. Studiens syfte har 

styrt sökningsstrategier och valet av databas (CINAHL Complete, PubMed, Medline, 

PsycINFO och Cochrane Library) i artikelsökning som har resulterat i 15 utvalda artiklar.   

 

Resultat 
 

Resultat har utformats som två huvudteman. Det första huvudtemat är barriärer för 

transkulturell palliativ omvårdnad såsom ineffektiv kommunikation mellan sjuksköterskor, 

patienter och närstående. Kommunikationssvårigheter mellan aktörer kan bli ytterligare 

komplicerade vid användning av tolkar samt kan skapa etiska dilemman vid 

informationshantering. Det andra huvudtemat är strategier för att göra transkulturell 

palliativ omvårdnad mer effektiv såsom utbildning, träning och rekrytering av 

vårdpersonalen, önskan att ge den bästa möjliga omvårdnaden till patienten samt bättre 

samarbete mellan aktörerna. 

 

 

Slutsats 
 

I möte mellan sjukvårdspersonalen och patienter med olika kulturell bakgrund kan 

missuppfattningar eller missförståelse på grund av kulturella skillnader och 

kommunikationssvårigheter uppstå. Det krävs en hög kompetens hos vårdpersonalen för att 

hantera dessa möten och skapa en bra omvårdnad för alla patienter inom palliativ vård 

oavsett kulturella skillnader. Kulturell kompetens ligger till grund för att kunna bedöma 

och hantera dessa problem för att erbjuda palliativ omvårdnad med transkulturell 

inriktning. 

 

Nyckelord: kulturell kompetens, palliativ omvårdnad, transkulturell palliativ omvårdnad.  
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INLEDNING 

 

Globalisering och migration ger människor möjlighet att få kontakt med andra kulturer och 

livsstilar. Enligt Statistiska centralbyrån [SCB] är antalet personer med utländsk bakgrund i 

Sverige 2 001 190, vilket motsvarar 20 procent av befolkningen (SCB, 2013). 

 

Ett interkulturellt möte kan leda till en positiv och lärorik process för värd och gäst. Likväl 

kan sådana kulturella möten vara präglade av frustration och missförståelse. Inom vården kan 

de kulturella skillnaderna mellan vårdgivare och patient bli en källa till konflikter och etiska 

dilemman. 

 

Vårdgivare runt om i världen upplever att de inte får adekvat utbildning och träning för att 

kunna ta hand om patienter från diverse kulturella bakgrunder (Gunaratnam, 2007). För att 

förebygga eller minimera de kulturella konflikterna inom vården skapades teorier och 

modeller för kulturell kompetens. Det är en utmaning att få fram ett tydligt och fast begrepp 

för kulturell kompetens eftersom det saknas tydlighet kring konceptet. 

 

BAKGRUND 

 

Teoretisk utgångspunkt 

 

Kulturell kompetens 

 

Campinha-Bacote (2002) har skapat en modell för att öka den kulturella kompetensen inom 

vården. Modellen beskrivs inom tre kategorier: kulturell medvetenhet, kulturell färdighet och 

kulturell kunskap. Kulturell medvetenhet innebär att vårdgivaren bekräftar de särskilda 

behoven hos olika individer och grupper. Dessutom är det individens värderingar, tro, 

metoder och problemlösningsstrategier som står i centrum. Kulturell färdighet är förmågan 

att samla in uppgifter om patienten som möjliggör genomförandet av kulturell bedömning. 

Kulturell kunskap består av sökning samt upprätthållning av välgrundad kunskap om olika 

kulturella och etniska grupper. 

 

Cortis (2003) varnar för att en svag kulturell kunskapsbas kan resultera i förutfattade 

meningar samt stereotyper om etniska minoritetsgrupper. Det finns subtila variationer inom 

etniska grupper som bör uppmärksammas för att undvika stereotyper om en individ på grund 

av dennes ursprungskultur. Dessutom har livserfarenheter, omgivning samt processen av 

ackulturation till andra kulturer inflytande över individens beteenden och attityder. Enligt 

Dennis och Duncan (2012) avser ackulturation förändringar som sker med människor när de 

flyttar till nya områden och interagera med olika dominerande kulturer. 

 

Löfvander (2008) beskriver de fem komponenterna till kulturell kompetens som kulturell 

självkännedom, familjestruktur, uttryck för påfrestningar och förklaringsmodeller till 

sjukdom samt migrationsprocessen med tillhörande anpassning till den nya livssituationen 

med dess emotionella kännetecken. I ett mångkulturellt samhälle behövs ett särskilt 

personcentrerat förhållningssätt vid utredning av en patients sjukdom, sjukdomsuppfattning 

och livssituation. Ytterligare faktorer som patientens social- och kulturell bakgrund påverkar 

sjukdomstillstånd och behandling vilka därför också måste inkluderas i patientens historik. 
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Målet med personcentrerad omvårdnad är att bemöta och behandla patienter som unika 

individer. Individens livssituation samt erfarenhet av hälsa och ohälsa tas i hänsyn för att 

möjliggöra omvårdnad av hög kvalitet som möter individens behov. Förutsättningar för 

personcentrerad omvårdnad skapas utifrån ett helhetsperspektiv som inkluderar individens 

fysiologiska, psykosociala, kulturella samt spirituella behov (Jirwe, Momeni & Emami, 

2009). 

 

Campinha-Bacote (2011) definierar kulturell kompetens som den pågående processen där 

vårdgivaren kontinuerligt strävar efter att uppnå den förmåga och tillgänglighet som krävs 

för att ge effektiv vård inom patientens kulturella ramar (individ, familj och samhälle). 

Campinha-Bacote integrerar kulturell kompetens med den personcentrerade teorin i sin 

modell. Hon betraktar därför kulturell kompetens som en expansion av den personcentrerade 

omvårdnaden. Men processen är inte i sig själv fri från konflikter och problematik. Kulturell 

färdighet är en förutsättning för en fullständig kulturell bedömning där patienten ses som en 

unik individ och inte som en stereotyp av sin kulturella grupp. 

 

Det som har störst betydelse är vårdgivarens motivation för att ge vård som beaktar den 

kulturella dimensionen. Kulturmötet är den process där vårdgivaren engagerar sig direkt i 

social interaktion med patienter med olika kulturell bakgrund. Dessutom kan den sociala 

interaktionen hjälpa att skapa en mer korrekt bild av en etnisk grupp och därmed förebygga 

stereotyper om denna grupp. 

Kulturell önskan ses som motivation för vårdgivaren att engagera sig i processen för att bli 

kulturellt medveten, kulturellt kunnig, kulturellt skicklig och för att söka kulturmöten 

(Doody & Doody, 2012). 

 

Kulturell kompetens enligt McGee and Johnson (2013) är en pågående process som är 

beroende av självkännedom, kunskap, färdighet samt acceptans för olikheter. I sin studie 

beskriver McGee och Johnson en kultur av fattigdom som innefattar inte bara etniska 

gruppminoriteter men också äldre, alkoholister, missbrukare, fattiga och många andra. I en 

kultur av fattigdom befinner sig personer som av något skäl har begränsade resurser för att 

försörja sig, för att hantera människor med auktoritet eller har begränsade möjligheter att 

utöva sina rättigheter. Vidare är dessa personer ofta avhumaniserade och betraktas som 

underlägsen av sjukvårdspersonal. Det är genom denna process av avhumanisering som 

stereotyper, fördomar och rasism utvecklas. 

 

Palliativ vård och omvårdnad  

 

Enligt World Health Organization [WHO] är palliativ vård ett förhållningssätt som förbättrar 

livskvaliteten för patienter och deras närståendes inför problem relaterad till livshotande 

sjukdomar. Detta uppges genom att tidigt upptäcka, korrekt bedöma och behandla patientens 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem (WHO, 2014). 

 

Det Nationella Rådet för Palliativ Vård [NRPV] bildades i Sverige för att samordna palliativ 

vård som baseras både på den definition som WHO har skapat samt på Europarådets 

rekommendationer (NRPV, 2013). Palliativ vård grundas på fyra hörnstenar: 

symptomlindring, stöd till närstående, kommunikation och teamarbete. De fyra hörnstenar 

fungerar som redskap för arbete med människans fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

dimensioner och är grunden för ett palliativt förhållningssätt. Symtomlindringen är 

betydelsefull i samband med upprätthållande av livskvalitet både för patienten och
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för de närstående. Att stödja närstående innebär att bekräfta samt uppmärksamma den sociala 

dimensionen i en individs existens. Därmed är effektiv och inkluderande kommunikation en 

förutsättning för att skapa trygghet och delaktighet mellan alla involverade i omvårdnad: 

patienten, de närstående och det professionella teamet. Teamarbete är ett sätt för att involvera 

alla yrkeskategorier i patientens omvårdnad samt i samarbetet mot de gemensamma målen 

(Strang, 2012). 

 

Den palliativa vården ger den döende människan möjlighet att bli respekterad och möta 

döden på sitt eget sätt samt behålla sin värdighet ända in i döden. Det innebär bland annat att 

patienten har rätt att prata om sin situation och döden. Det är en utmaning eftersom nya krav 

och förväntningar ställs på personalen inom hälso- och sjukvården för att öka den palliativa 

kompetensen. Vårdspersonalens förhållningssätt, ord och handlingar utgår från etiska 

reflektioner över värderingar och normer. Ett etiskt förhållningssätt ska grundas av principer 

som integritet, värdighet och respekt för patientens individualitet. Dessutom är reflektion 

över kulturella samt etiska aspekter om livet och döden ett sätt för att säkerställa en god 

omvårdnad (Brattgård, 2012). 

 

Transkulturell omvårdnad 

 

Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad 

som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i 

fokus. Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga 

inom omvårdnad. Dessutom formulerade Leininger etiska principer inriktade till 

transkulturell omvårdnad. De talar bland annat om människans rätt att få sina kulturella 

värderingar, uppfattningar och levnadssätt bekräftade samt respekterade. Dessutom är 

omvårdnaden anpassad till patientens kulturella värderingar, övertygelser och levnadssätt 

(Leininger, 2002). Syftet är att ge kulturell kongruent omvårdnad som är den effektiva 

interaktionen mellan patient och vårdgivare (Schim & Doorenbos, 2010). Gustafson (2005) 

tillägger att transkulturell omvårdnad ger sjuksköterskan en teoretisk samt praktisk 

inställning till skapandet av vårdrelationen med patienten. Samtidigt används kulturen som 

ett redskap för att förstå människor och deras attityd i samband med hälsa och sjukdom. 

 

Kulturell mångfald är den styrande principen inom transkulturell omvårdnad och det baseras 

på distinkta aspekter såsom etnisk samt social tillhörighet, kön, sexuell läggning, religion, 

funktionshinder, livserfarenhet, personligheter och socioekonomiska bakgrund. Huvudsyftet 

med denna är att ge kompetent omvårdnad till alla men det förklarar även hur människors 

hälsa påverkas av kulturella skillnader och likheter (Jirwe et al., 2009).  

 

Transkulturell palliativ omvårdnad 

 

Värderingar eller normer som en grupp människor har gemensamt ger en ram för att styra sitt 

liv och kan också utforma attityder och beteenden (Jenko & Moffitt, 2006). Sådana 

värderingar och normer reproduceras inom samhällets institutioner inklusive inom 

sjukvården. Därmed kan regler och riktlinjer som styr sjukvården vara främmande och ibland 

kränkande för patientens integritet eftersom denne inte kan identifiera sådana regler och 

praxis inom sina kulturella ramar (Cortis, 2003). Därför är transkulturell palliativ omvårdnad 

inriktad på anpassning av praxis med hänsyn till patientens kulturella och religiösa 

värderingar (Chater & Tsai, 2008). 
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Kulturell kompetens ställs på sin spets under den kulturella bedömningen och det kräver 

medvetenhet samt observationsförmåga från sjuksköterskor. Det finns flera kulturella 

aspekter som inte kan förbises och måste ingå i den palliativa vårdplaneringen. Sådana 

aspekter inkluderar verbal och icke verbal kommunikation, användning av personligt 

utrymme, variationer i perception av kropp och hälsa, kost och dess förhållande till hälsa, 

betydelsen av närstående till patienten samt religiös tillhörighet. Dessutom är synen på 

mening med lidande och livet efter döden viktiga andliga dimensioner att ta hänsyn till 

(Jenko & Moffitt, 2006). 

 

Meningsfull kommunikation är grundläggande för palliativ vård (Kemp, 2005). Effektiv 

kommunikation möjliggör en god vårdrelation som är grunden till transkulturell palliativ 

omvårdnad. Patienten önskar att bli hörd, förstådd och att bli respekterad som individ 

(Brown & Tyson, 2009). Att skapa förståelse och mening utifrån interkulturella möten 

inom vården är en stor utmaning för sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård. De 

strävar efter att övervinna kulturella barriärer för att lära känna patienten (Somerville, 

2007). Sjuksköterskor identifierar kommunikation som central för att erbjuda en effektiv 

palliativ vård eftersom alla kulturer har sina unika ritualer och rutiner vid livets slutskede 

(Huang, Yates & Prior, 2009a). Språkbarriärer kan påverka kommunikation negativt och 

användning av tolkar kan minimera svårigheter samt hjälpa att skapa en bro mellan 

vårdgivare och patient. Dessutom kan närstående ta på sig rollen som tolk samt delta i 

beslutfattande i samband med exempelvis val av behandling. Detta kan leda till etiska 

dilemman och konflikter som sjuksköterskan måste hantera för att kunna ge kvalitativ 

omvårdnad till patienten (Kemp, 2005). 

 

Problemformulering  

 

Sjuksköterskors förmåga att ge personcentrerad och kulturellt anpassad palliativ vård ökar 

patientens välbefinnande i livets slutskede. Därmed är kulturell kompetens en viktig faktor 

i hantering av komplicerade situationer som förekommer inom vården i samband med 

individens olika värderingar och traditioner, exempelvis vid livets slutskede ritualer. Svag 

grundläggande kunskap om kulturella variationer kan leda till missförstående, missnöje 

samt äventyra omvårdnaden. Kulturell kompetens i samband med transkulturell palliativ 

omvårdnad är därför ett område värt att undersöka för att upptäcka kunskapsluckor samt 

för att främja evidensbaserad kunskap inom vården. 
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SYFTE   

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors kompetens inom transkulturell palliativ omvårdnad. 

 

METOD 

 

Val av Metod 

 

En litteraturöversikt valdes med avsikt att beskriva kunskapsläget (Forsberg & Wengström, 

2013) i samband med sjuksköterskors kompetens inom transkulturell palliativ omvårdnad. 

Litteratursökning styrs av det valda ämnet i studiens syfte för att välja ut väsentliga 

artiklar. Därefter sammanställs resultatet utifrån den samlade informationen från artiklarna. 

 

Urval  

 

Urvalskriterierna styrdes av studiens syfte som berörde sjuksköterskans kulturella 

kompetens inom palliativ vård. Därmed var inklusionskriterierna sjuksköterskor i alla 

åldrar och av både könen. Sökningen initierades med tillgängliga abstracts av peer 

reviewed originalartiklar (publikationstyp). Artiklar som publicerades tidigaste år 2000 på 

svenska samt på engelska eftersöktes. Booleska operatorer användes för att förfina 

sökningen. Flera artiklar exkluderades efter granskning eftersom de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna eller inte svarade på studiens syfte (Rosén, 2012). 

 

Genomförande  

 

Datainsamlingen i denna studie bestod av en systematisk databassökning i 

rekommenderade databaser såsom CINAHL Complete, PsycINFO, PubMed, Medline och 

Cochrane Library. Sökbegrepp utgick från ord i syftet samt problemformuleringen och 

sökorden kombinerades med hjälp av booleska operatorer (AND). Medical Subject 

Headings (MeSH®) som användes under sökning var”cultural diversity”,”palliative 

care”, ”terminal care”, ”cultural competency”, “cultural diversity”, “cultural 

characteristics” och “ethnic groups”. Palliative care, cultural competence and 

transcultural nursing är några av sökorden som använts vid fritextsökning. Dessutom 

genomfördes en manuell sökning utifrån referenslistor av tidigt valda artiklar(Forsberg & 

Wengström, 2013). Sökningsresultatet redovisades i tabell 1. Sophiahemmets 

bibliotekarier konsulterades vid flera tillfällen och föreslog olika kombinationer för 

sökorden under databassökningsprocess.                
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 Tabell 1. Databassökning i PubMed, CINAHL Complete, PsycINFO samt manuell 

   sökning. 
Databas 
Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

granskade 

Artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 
CINAHL & 

PsycINFO 

2014-03-03 

Palliative Care AND Cultural 

Competence AND Nursing 
Published between 

2000-2014 

Languages: English, 

Swedish. 
Peer reviewed. Abstract 

available. Search 

modes: 

Boolean//Phrase. 

26 11 6 2 

PubMed 

2014-03-07 
”Cultural Diversity (MeSH®)  
AND 

Palliative care” (MeSH®)” 

Published in the last 5 

years. 
15 10 5 1 

PubMed 
2014-03-07 

cross-cultural palliative care Published in the last 10 
years 

100 21 20 2 

PubMed 
2014-03-07 

”Terminal Care” (MeSH®) 

AND ”Cultural Competency” 

(MeSH®) 

Published in the last 5 
years 

36 20 9 1 

PubMed 
2014-03-10 

”Cultural Diversity” (MeSH®) 

AND “Cultural characteristics” 

(MeSH®) 

Published in the last 10 
years; English 

52 20 15 1 

PubMed 

140313 
”Palliative Care” (MeSH®) 

AND ”Ethnic Groups” 

(MeSH®) 

Published 2003-2014 89 28 5 1 

CINAHL & 
PsycINFO 

2014-03-14 

Cultural Competence 
AND Nurses’ Experiences 

Published between 
2000-2014 

Languages: English, 

Swedish. 
Peer reviewed. Abstract 

available. 

Search modes: 

Boolean//Phrase. 

11 3 2 1 

CINAHL & 
PsycINFO 

2014-03-14 

Communication AND Palliative 
Care AND Culturally 

Competent 

Published between 
2000-2014 

Languages: English, 

Swedish. 

Peer reviewed. Abstract 
available. 

Search modes: 

Boolean//Phrase. 

16 3 2 1 

Pub Med 

2014-03-14 
Oncology Nurses AND 

Palliative Care AND Cultural 

Needs 

Published between 

2000-2014 

Languages: English, 

Swedish 
Search modes: 

Boolean//Phrase. 

5 3 1 1 

PubMed 
2014-03-25 

Transcultural Care AND nurses’ 
Experiences 

Published between 
2000-2014 

Languages: English, 

Swedish 
Search modes: 

Boolean//Phrase. 

15 4 3 1 

Manuell 

Sökning 
     3 
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Databearbetning och Dataanalys  

 

Det första steget i databearbetningsprocessen var att utforma en lista av titlar som troligtvis 

kunde svara på syftet. Utifrån den listan av titlar påbörjades den läsningen av abstracts. 

Nästa steg var att hitta fulltextversioner av artiklar som hade intresseväckande information. 

Genom noggrann läsningen kontrollerades artiklarnas relevans till denna studies syfte 

(Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna skrevs ut i pappersform för att underlätta 

sortering av information samt dataanalys. Sedan grupperades artiklar enligt deras 

användning i denna studies resultat. 

  

Därefter lästes artiklarna individuellt av respektive författare. En successiv 

kategoriseringsprocess påvisade både återkommande teman och skillnader mellan 

artiklarna (Henricson & Billhult, 2012). Till slut utformades en matris med alla 15 

artiklarna som inkluderades i studiens resultat, varav 12 framkom från databassökning och 

tre från manuell sökning (se Bilaga B). 

  

Tillförlitlighet 

 

Litteratursökning utfördes i rekommenderade databaser för vetenskapliga artiklar. Den 

datasökningen var bred och omfattande för att öka studiens pålitlighet och validitet. Alla 

valda artiklar i studien var peer reviewed. Sökningen av litteratur var relevant till 

studiesyfte men samtidigt tillräckligt bred och omfattande för att bidra till ett mångsidigt 

och generaliserbart slutresultat (Rosén, 2012). Sophiahemmet Högskolans kvalitet 

bedömningsunderlag, modifierad utifrån Berg, Denker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Stoltz och Behtsevani (2011) användes för att vetenskaplig klassificera de utvalda 

artiklarna (se Bilaga A).  

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Objektivitet, neutralitet och kritisk tänkande eftersträvades i genomförandet av denna 

studie (Helgesson, 2006). Hänsyn togs till etiska principer och riktlinjer som styr god 

forskning och inget plagiat av data, feltolkning, manipulering, förfalskning eller 

fabrikation utfördes medvetet under skrivandet av denna studie (Kjellström, 2012). 

 

Etiska överväganden i en litteraturöversikt innefattar bland annat valet av artiklar vilka 

studier har fått godkännande från forsknings etikkommittéerna eller liknande institutioner 

(Forsberg & Wengström, 2013). Studier som presenteras i vårt resultat har därmed 

motsvarat forskningsetiska riktlinjer som informerad samtyckesprocess, sekretess och 

oredlighet (Kjellström, 2012). 
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RESULTAT  

 

Resultatet presenteras utifrån 15 selekterade och granskade artiklar (se Bilaga B) där likheter 

och skillnader framställde två huvudteman: barriärer till transkulturell palliativ omvårdnad 

och strategier för att göra transkulturell palliativ omvårdnad mer effektiv. 

 

Barriärer för transkulturell palliativ omvårdnad 

 

Ineffektiv kommunikation 

 

Studien utförde av Ekblad et al. (2000) visade att effektiv kommunikation mellan aktörer 

inom palliativ vård är ett essentiellt element i förhållande till transkulturell palliativ 

omvårdnad. Samtidigt framkom att kommunikation mellan patient, närstående och 

sjuksköterska sällan är friktionsfri. Att tala ett gemensamt språk var inte någon garanti för 

ömsesidig förståelse mellan människor. Sjuksköterskorna poängterade att kommunikationen 

mellan dem och patienten försämrades när de inte kunde använda ett gemensamt språk. 

 

Huang et al. (2009b) visade med sin studie att kommunikation skedde på många olika nivåer 

och att verbal kommunikation var en av dessa. Samtidigt framkom det att den icke-verbala 

kommunikationens mönster kunde variera inom olika grupper. Sjuksköterskorna inom 

studien insåg ett behov av att kunna identifiera och förstå icke-verbala kommunikationssätt. 

Med detta avsåg de betydelsen av tystnad för olika grupper, ögonkontakt, beröring, avstånd, 

personligt utrymme samt ansiktsutryckt vid interaktion och kommunikation med patienten. 

 

Studien av Richardson et al. (2006) beskrev att oro både hos sjuksköterskor och hos patienter 

uppstod med kommunikationssvårigheter som orsak. Sjuksköterskorna oroade sig för att 

patienten inte förstod innebörden av sjukdomen och tillgängliga behandlingsmetoder samt 

eventuella biverkningar som kunde uppstå vid valda behandlingar. Brist på kunskap ledde till 

att patienter inte kunde ta ett välinformerat beslut. Kai et al. (2011) konstaterade att 

begränsningar i kommunikationen samt kulturella skillnader påverkade sjuksköterskornas 

arbete vid skattning och tolkning av patientens smärta samt andra symtom. Det ledde till 

negativa effekter på patienternas omvårdnad generellt. 

 

Användning av tolkar 

 

Sjuksköterskor uppskattade och välkomnade tolkars insats vid samtal med patienten och de 

närstående (Randhawa et al., 2003). Trots detta stöd i omvårdnaden, konstaterade Richardson 

et al. (2006) att tolkarna ibland inte hade tillräcklig kunskap inom palliativ vård för att 

överföra informationen till patienten på ett lämpligt och värdeskapande sätt. Dessutom var 

tolkarna inte alltid tillgängliga vid behov, särskilt nattetid eller vid akuta situationer. 

Otrygghet i samband med tolkning gjorde att sjuksköterskorna upplevde stor oro vid 

diskussion om diagnos, dålig prognos eller när patienten gick in i terminal palliativ fas. 

 

I studien av Richardson et al. (2006) observerades hur tolkningsprocessen påverkades utifrån 

ett genusperspektiv, när tolken och patienten inte var av samma kön. Exempelvis hade 

kvinnliga patienter svårt att hantera undersökningssituationer samt diskussioner om deras 

privata liv och hälsa i närvaro av manliga tolkar och viceversa (Kai et al., 2011). 
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Att involvera patientens familjemedlemmar eller närstående i tolkning påvisades 

problematiskt i flera sammanhang. Vårdpersonalen upplevde osäkerhet om huruvida 

information korrekt översattes genom tolkningsinsatsen (Kai et al., 2011). 

Sjuksköterskorna samt vårdpersonalen upplevde att närstående hade en tendens att vara 

selektiva vid överföring av information till patienten, när det inte fanns någon professionell 

tolk tillgänglig (Ekblad et al., 2000). Trots detta konstaterade sjuksköterskorna att många 

patienter, särskilt de äldre, var vana vid att ha en familjemedlem som tolk, vilket skapar 

trygghet samt ökar patienternas välbefinnande under vården. Emellertid upplevdes det som 

oprofessionellt, oetiskt och därför oacceptabelt att använda barn som tolk till sina sjuka 

döende föräldrar (Kai et al., 2011; Randhawa et al., 2003). 

 

Etiska dilemman vid informationshantering 

 

Enligt studie av Sneesby et al. (2011) ansåg sjuksköterskorna att respekt för individuella 

och kulturella skillnader var av störst vikt för att ge lämplig vård till döende patienter. 

Trots detta upplevde sjuksköterskorna stress vid situationer där patientens individuella 

behov och önskemål inte stämde överens med yrkeskategorins regler och värderingar. 

 

Studier (Huang et al., 2009b; Sneesby et al., 2011) illustrerade problematiken kring att ta 

ansvar för en omvårdnadsprocess med hög standard och samtidigt anpassa den kulturellt 

med hänsyn till alla aktörers behov. Studier visade att i olika kulturer delegerar patienten 

omvårdnadsbeslut till en familjemedlem eller tar ett kollektiv beslut där samverkan i 

familjen eller i en grupp värderas högre än självständighet. Autonomiprincipen hade inte 

samma relevans och betydelse för sjuksköterskor och patienter vid vissa interkulturella 

möten. 

 

Huang et al. (2009b) poängterade att sjuksköterskornas etiska värderingar och 

professionella förhållningssätt utmanades vid exempelvis utlämnande av information till 

patienten. Det förekom att en familjemedlem utsågs som talesperson med en specifik 

funktion, roll och auktoritet vid informationshantering. Sjuksköterskorna i studien 

upplevde ett etiskt dilemma eftersom patienten inte utnyttjade sina rättigheter att bli 

informerad om sitt hälsotillstånd. Konflikter uppstod när familjemedlemmar eller 

närstående försökte att skydda patienten genom att inte informera fullständigt om diagnos, 

prognos och tillgängliga behandlingsformer. 

 

McGrath et al. (2009) observerade att diskussioner om cancer och omvårdnad kring detta 

är tabubelagda inom vissa kulturer. Det förekom att en patient remitterades till palliativ 

sluten vård utan att känna till anledningen till hospitalisering. Följaktligen blev 

omvårdnadsplaneringen ensidig eftersom bara vårdpersonalen hade information om 

patientens tillstånd. Beslutfattandet överlämnades till sjukvårdpersonalen som upplevde en 

skyldighet att kompromissa sina värderingar för att ge en kulturellt anpassad omvårdnad. 
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Strategier för att göra transkulturell palliativ omvårdnad mer effektiv 

 

Diver et al. (2003) påpekade att det finns en konsensus för att grundutbildningen inte 

utrustar sjuksköterskor för multikulturell omvårdnad. Studien visade faktorer som påverkar 

omvårdnaden positivt samt möjliggör en kulturellt anpassad palliativ vård. 

Sjuksköterskorna ansåg att de faktorerna som hade störst betydelse inom transkulturell 

omvårdnad är: kompletterande utbildning, lärdom från erfarenhet, användning av specifik 

kulturellt inriktad litteratur samt respektive resurser och ett väl fungerande teamarbete. 

Samtidigt förstod de att deras egna kulturella uppfattningar är avgörande inom 

transkulturell omvårdnad. 

 

Utbildning och Träning 

 

Ekblad et al. (2000) beskrev sjuksköterskors erfarenheter av att vinna kunskap genom 

kulturmötet. Sjuksköterskorna upplevde att medvetenhet om andra kulturer starkt bidrar till 

ökad kunskap om samt öppenhet inför kulturella frågor. Följaktligen visade studien att det 

finns en insikt om barriärer för transkulturell omvårdnad och om strategier till 

förbättringar. 

 

Doorenbos et al. (2004) använde en bedömningsskala för att mäta medvetenhet om 

kulturell kompetens hos sjuksköterskor inom palliativ vård. Det konstaterades att det finns 

en korrelation mellan utbildning i transkulturell omvårdnad och en högre skattning i testet 

för kulturell kompetens. Sjuksköterskor som deltog i någon typ av utbildning i 

transkulturell omvårdnad fick högre poäng i skattningen av kulturell kompetens. Schim et 

al. (2006) utforskade förändringar i kulturell kompetens hos vårdpersonal som genomgick 

en pedagogisk intervention. Det visade sig att nivåerna av kulturell kompetens var 

betydligt högre efter interventioner. 

 

Att öka den kulturella kompetensen genom utbildning presenterades i studier av Halm et 

al. (2012). Det framkom att en kulturell medvetenhet hos personalen i relation till 

patientens välbefinnande vid livets slutskede var en viktig komponent inom kulturell 

kompetens för att uppmärksamma hur kultur påverkar kommunikation och beslutsfattande. 

Deltagare i studien rapporterade att utbildningen bidrog till högre trivsel nivå hos 

personalen. Därmed visades det även att motivation har en positiv effekt på kulturell 

kompetens inför vidareutbildning. Studien bevisade att anpassning av kulturell kompetens 

är en levande process som kräver ett levande intresse och utveckling av tänkandet. 

 

Studien av Karakuş et al. (2013) påvisade att sjuksköterskor värderar utbildning högt i 

samband med utveckling av den professionella kompetensen. Det framkom att 

sjuksköterskorna anser att institutionerna bör ta initiativ till personalutbildningar för att 

förbättra den transkulturella omvårdnaden. Därtill gjorde sjuksköterskorna bedömningen 

att kunskaper inom ett främmande språk är nödvändigt för transkulturell omvårdnad. 

Richardson et al. (2006) observerade att sjuksköterskor nyttjar utbildningsaktiviteter som 

ett tillfälle att reflektera över sina egna känslor, attityder och antaganden. 

 

Att göra det lilla extra 

 

Huang et al. (2009b) beskrev sjuksköterskors förmåga att identifiera kulturella skillnader 

och att hitta strategier för att övervinna svårigheter som genereras av sådana olikheter. 

Sjuksköterskorna insåg de negativa implikationer som språkbarriärer har på 
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kommunikationen samt på omvårdnaden. Studien beskrev även att sjuksköterskor använder 

icke-verbal kommunikation och således aktiverar de mekanismer för att kunna interagera 

med patienter som användning av kroppsspråk, gester, kroppshållning, tonfall och 

ansiktsuttryck. Teckenspråk, ansiktsuttryck i frågan om smärtan eller påpekande för 

lokalisering av smärtan och ordsymboler beskrevs som exempel på strategier för icke- 

verbal kommunikation. Vårdpersonalen tog enligt studien initiativ för att lära sig några 

grundläggande uttryck i patienternas språk vilket visade sig enormt uppskattat och en 

annan framgångsfaktor var att ta hjälp av flerspråkiga kollegor för att lyckas med tolkning 

av språk. 

 

Spence (2001) illustrerade sjuksköterskors strävan vid tvärkulturella 

kommunikationssvårigheter vilken kännetecknades av upplevelser i form av tids- och 

energikrävande utmaningar men samtidigt givande i yrkesrollen. Sjuksköterskorna erkände 

att det finns tillfällen när de spenderar mer tid och energi än vad arbetets plikt kräver. 

 

Huang et al. (2009b) beskrev hur sjuksköterskor kompromissar och utvecklar dagliga 

praktiska rutiner för att skapa palliativ vård med kulturella och religiösa inslag. 

Sjuksköterskorna kompletterade aktivt den traditionella omvårdnaden med alternativa 

metoder när patienten föredrog sådana med anledning av den kulturella bakgrunden. Vissa 

patienter valde bort användning av analgetika och föredrog i stället naturpreparat, 

musikterapi eller färgterapi. I ett annat fall handlade det exempelvis om att skapa ett rum 

där en muslimsk familj kunde läsa koranen. Periyakoil (2013) beskrev hur sjuksköterskors 

religiösa tillhörighet är starkt motiverande för att utföra religiösa ritualer efter patientens 

och familjens önskan. Dessutom betraktade vissa sjuksköterskorna lidande som en 

frälsning för det andliga livet. 

 

Samarbete och rekrytering 

 

Vydelingums (2006) studie illustrerade nya sätt att erbjuda mer effektiv transkulturell 

omvårdnad. Utnämning av en rådgivare i multikulturella frågor var en statlig 

rekommendation och det initiativet välkomnades av sjuksköterskor. Richardson et al. 

(2006) konstaterade att sjuksköterskornas behov av att skapa ett bättre samarbete med 

tolkar uppstod som en strävan efter att på ett bättre sätt kunna planera utlämning av 

information till patienten och de närstående. Diver et al. (2003) observerade att 

sjuksköterskor vill förbättra och till fullo utnyttja de kommunikationskanaler som finns 

inom verksamheten (dietister, sjukhuspräst, sjukvärd) och i samhället (religiösa ledare, 

stödtjänster personaler). Dessutom betonade sjuksköterskorna som deltog i studien av 

Periyakoil (2013) behovet av samarbete mellan patienten, familjen och vårdteamet för att 

uppfylla patientens önskemål. 

 

Frågan om rekrytering och hur det skulle kunna påverka omvårdnaden togs upp i studien 

utförde av Randhawa et al. (2003). Enligt denna studie uppgav sjuksköterskorna att en 

policy som syftar till rekrytering av personal med utländsk bakgrund skulle kunna 

underlätta kommunikation mellan vårdpersonalen och patienter. Samtidigt skulle det leda 

till större förståelse för kulturella aspekter inom den palliativa vården 
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DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion   

 

Huvudfynden i resultatet var hantering av ineffektiv kommunikation samt frågor kring det. 

Dessutom framstod träning och utbildning som betydelsefulla resurser till förbättringar för 

transkulturell palliativ omvårdnad både på individnivå och inom vårdteamet. 

 

Campinha-Bacote (2011) beskrev kulturella färdigheter som viktiga vid kulturell 

bedömning. Målet för en kulturell bedömning är att få information från patienten som gör 

det möjligt för sjuksköterskan att formulera en ömsesidig acceptabel och kulturellt relevant 

omvårdnadsplan. Genom dialogen exponeras mer subtila aspekter av patientens kulturarv 

såsom värderingar och tro. Resultatet (Ekblad et al., 2000; Huang et al., 2009b; Richardson 

et al., 2006) visade på att sjuksköterskor ansåg kommunikationen som en nyckelfaktor till 

en god transkulturell omvårdnad. 

 

Kärnan i både personcentrerad omvårdnad och kulturell kompetens är att kunna se 

patienten som en unik individ (Campinha-Bacote, 2011). Att utveckla kulturell kompetens 

är en ständig process som ska möjligöra transkulturell omvårdnad. Doody och Doody 

(2012) såg sjuksköterskors strävan efter ett effektivt samarbete med patienten, dennes 

familj eller närstående samt med vårdteamet som den nyckeln till en tillfredsställande 

kompetensnivå. Sjuksköterskors professionella engagemang i kombination med ett genuint 

intresse för att vara öppen och flexibel med andra, att acceptera olikheter och bygga på 

likheter samt vilja att lära av andra betraktades av Doody och Doody som fundamentalt i 

processen. Flera studier (Ekblad et al., 2000; Huang et al., 2009b; Kai et al., 2011; 

Randhawa et al., 2003; Richardson et al., 2006; Sneesby et al., 2011) påpekade att 

användning av tolkar är nödvändigt men också komplicerat. Konflikter förekommer när 

familjemedlemmar och barn används som tolkar men också vid sållande av information 

och felaktig tolkning. Å ena sidan kan användningen av tolkar skapa konflikter och etiska 

dilemman men å andra sidan är det också avgörande för att ge möjlighet till effektiv 

kommunikation. Därför måste samarbete mellan sjukvård, patienter och professionella 

tolkar genomsyras av ömsesidig respekt och tolerans (Cortis, 2003) samt acceptans av 

olikheter vilket ingår i kulturell kompetens (McGee & Johnson, 2013).  

 

Därtill framkom i resultatet (Spence, 2001) att sjuksköterskor är djupt bekymrade och 

ängsliga över patienternas brist på förståelse för diagnos eller komplexiteten i 

behandlingen, till exempel biverkningar av medicinering eller när patienten inte förstår att 

den är döende. Sådana funderingar förstärker sjuksköterskors frustration och leder till att 

de ifrågasätter sin egen kompetens för att ge vård av god kvalitet i samband med 

svårigheterna i att kommunicera med patienter. Dessutom som Campinha-Bacote (2011) 

påpekade kan sjuksköterskors osäkerhet om sin arbetsförmåga försämra arbetsmiljön, där 

missnöje blir ett stort hinder till kulturell önskan: motivationen för att engagera sig i 

utveckling av kulturell kompetens. En annan aspekt av problematiken påvisades av Doody 

och Doody (2012) där misslyckandet att interagera direkt med patienten och närstående 

kan leda till stereotyper och en risk för att äventyra vården av patienten. 

 

Sjuksköterskor förstår inte alltid eller accepterar inte det sätt som patienten och de 

närstående har för att exempelvis uttrycka sin sorg, vilket även Ekblad et al. (2000) och 

Vydelingum (2006) framhävde.  
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Studien av Cortis (2003) illustrerade patientens samt de närståendes svårigheter för att 

förstå alla regler och sociala konventioner som styr den praxis inom en institution som ett 

sjukhus. Dawood och O’Sullivan (2012) påpekade även att det är skillnader i vårdgivarens 

och patientens värderingar som är den största barriären för kommunikation och förståelse 

vid det interkulturella mötet. 

 

Migrationsprocessen och det interkulturella mötet är inga nya fenomen (Somerville, 2007) 

men de utmanar sjuksköterskors kompetens för att kommunicera effektivt med sina 

patienter och deras närstående vilket bekräftades av studien som gjorts av Huang et al. 

(2009a). 

 

Metoddiskussion  

 

Litteraturöversikt blev den valda metoden utifrån önskan att utforska kunskap inom 

transkulturell omvårdnad och palliativ vård. Dessutom skulle en litteraturöversikt kunna 

främja och möjligöra evidensbaserad omvårdnad men också användas som underlag till 

kvalitetsarbete inom palliativ vård (Willman et al., 2011). Metoden var lämplig till denna 

studie för att den möjliggjorde en bred granskning av vetenskapligt baserad kunskap inom 

transkulturell palliativ omvårdnad. 

 

Strategin för artikelsökningen styrdes både av syftet och av problemformuleringen, där 

sökorden togs fram initialt och användes i fritextsökning (Forsberg & Wengström, 2013). 

Det gav ett omfattande resultat samt ett stort antal artiklar (Karlsson, 2012; Rosén, 2012). 

Sökningen genomfördes med hjälp av booleska operatorer och förfinades under processen 

vid användning av synonymer till de ursprungliga sökorden. Artiklar som inte besvarade 

syftet inkluderades inte i denna studie. 

 

Vid sökning inkluderades alla publikationstyper vilket ledde till att i resultatet 

presenterades studier av både kvalitativ- och kvantitativ design. Majoriteten är dock av den 

kvalitativa typen som bidrar till den subjektiva naturen av de utforskade fenomenen. 

Bedömningsinstrumenten inom transkulturell omvårdnad användes till mätning av 

subjektiva data och de kvalitativa studierna svarar till ändamålet (Forsberg och 

Wengström, 2013). Artiklarna som presenterades i resultatet kom från olika geografiska 

områden som Storbritannien, USA, Australien, Nya Zeeland, Indien, Turkiet och Sverige. 

De bidrog till en bredare insikt om forskningssituationen inom transkulturell palliativ 

omvårdnad. Däremot finns en risk för feltolkning av informationen som framkom i 

studiens resultat eftersom alla valda artiklar var skrivna på engelska. Bristande kunskaper i 

detta språk kan ha påverkat studiens tillförlitlighet. Genomläsningen av artiklar krävde 

användning av ett engelsk-svenskt lexikon. 

 

Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag har använts i kvalitetsgranskning av 

artiklarna som inkluderades i resultatet (Berg et al., 1999; Willman et al., 2011). Däremot 

brist på kunskap samt erfarenhet av den typen av bedömning har troligtvis påverkat 

artiklarnas kvalitetsgranskning slutligen. 
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Slutsats   

 

I mötet mellan sjukvårdspersonalen och patienter med olika kulturell bakgrund kan 

missuppfattningar eller missförståelse på grund av kulturella skillnader och 

kommunikationssvårigheter lätt uppstå. Det ställer höga krav på vårdpersonalen för att 

hantera dessa möten och skapa en bra omvårdnad för alla patienter inom palliativ vård 

oavsett kulturella skillnader. Kulturell kompetens ligger till grund för att kunna bedöma 

och hantera dessa problem för att erbjuda palliativ omvårdnad med transkulturell 

inriktning. Sjuksköterskor inhämtar kunskap om kulturell kompetens genom utbildning och 

egna erfarenheter. En ökad medvetenhet om kulturella aspekter underlättar samarbete 

mellan patienten, närstående och vårdpersonalen. Att inkludera ämnet kulturell kompetens 

i sjuksköterskors grundutbildning är fundamentalt för att främja transkulturell palliativ 

omvårdnad. 

 

Fortsatta studier   

 

Inom transkulturell palliativ omvårdnad framförs en holistisk människosyn och därtill 

uppmärksammas patientens kulturella bakgrund. Genom att inkludera den i 

omvårdnadsprocessen ökar patientens välbefinnande i livets slutskede. Under den 

palliativa fasen ökar människans sårbarhet, svaghet och beroendet av hjälp. Det anses att 

kulturella aspekter är betydelsefulla och behöver inkluderas i omvårdnad av patienter i 

palliativ fas för att optimera deras livskvalitet. Sjukvården behöver utföra anpassningar 

samt utveckla kunskapen inom området kulturell kompetens för att ge kvalitativ palliativ 

omvårdnad till alla inklusive befolkning med utländsk bakgrund. Forskning inom 

transkulturell palliativ omvårdnad blir viktigt i detta sammanhang eftersom svag kunskap 

om kulturella skillnader inom befolkningen kan leda till icke-tillfredsställande resultat och 

till försämrad kvalitet av patientens omvårdnad. 

 

Att utforska vårdarbete utfört av sjuksköterskor med utländsk bakgrund skulle vara 

önskevärt. Det behövs vetenskap om hur sjuksköterskor uppfattar omvårdnads arbete inom 

palliativ vård utifrån egen kulturell bakgrund samt hur den påverkar omvårdnads 

prioriteringar. Genom forskning kan betydelsen av de kulturella faktorerna uppmärksamas 

och kartläggas för att medverka omvårdnads utveckling.  Syftet med det skulle kunna vara 

att samla in information som skulle bidra till en bättre transkulturell palliativ omvårdnad. 

Det kulturella arvet kan vara en extra resurs för att öka omvårdnads kvalitet och patientens 

välbefinnande. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Det är viktigt att belysa hur transkulturell omvårdnad påverkar patienten och de närstående 

i livets slutskede. Genom att uppmärksamma det kulturella perspektivet i omvårdnad av 

patienter i palliativ fas växer möjligheten för att fler engagerar sig i den utvecklingen. Det 

är viktigt att skapa trygghet och förtroende i alla vårdrelationer. Föreläsningar, 

handledning och samtal med reflektion som aktiviteter för alla i vårdteamet 

rekommenderas för att öka medvetenheten om kulturella möten med patienter och deras 

närstående. 
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BILAGA A 

Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 
 

 
* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, 
vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 
otillräckligt beskrivet eller stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 
trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 
relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar. 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 
där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 
urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 
* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 
beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 

 



 

 

II 

 

BILAGA B 

Tabell 3. Matris för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Diver, F., 

Molassiotis, A., & 

Weeks, L. 

2003 

UK 

The palliative care 

needs of ethnic 

minority patients: 

staff perspectives. 

Syfte med studier var 

att utforska bland 

sjuksköterskor med 

arbetserfarenheter 

inom specialiserat 

palliativ vård om 

förutsättningar av 

transkulturell vård. 

Kvalitativ 

semistrukturerad 

intervjustudie. 

n=5 
(0) 

Från intervjudata formulerades flera 
teman: 

vårdfilosofi, handledning av 

mångkulturell vård, 

svårigheter relaterade till mångkulturell 

vård, 

vanliga uppkommande problem inom 

mångkulturell vård, komplettering av 

specialiserad palliativ vård med 

mångkulturell vård och positiva 

upplevelser. 

K 
III 

Doorenbos, A. Z.,& 
Schim, S. M. 

2004 

USA 

Cultural Competence 
in Hospice. 

Att utvärdera de 

kulturella 

kompetensnivåerna 

hos hospice arbetare. 

Attitydskala/enkät 

baserad studie 

med 

informationsblad. 

n=125 
(12) 

Högre kulturell kompetens poäng 

redovisas hos personalen som fick 

tidigare träning om transkulturell 

omvårdnad, M=4,3 och SD=3,4. 

Betydelsefullt lägre kulturell 

kompetens 

hos personalen med gymnasial 
utbildning i 

jämförelse med de högskoleutbildade, 

p= 0, 017. 

M= medelvärde, DS= standard 

avvikelse och p= sannolikheten. 

P 
I 

   Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
    I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 



 

 

III 

 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Ekblad, S., Martilla, 
A. & Emilsson, M. 

2000 

Sweden 

Cultural challenges in 

end-of-life care: 

reflections from 

focus groups’ 

interviews with 

hospice staff in 

Stockholm. 

Att samla reflektioner 

kring 3-dagars 

seminarium i 

mångkulturella 

palliativ vård. Att få 

kunskap om 

erfarenheter av att 
arbeta med patienter 

med olika kulturell 

bakgrund i hospice. 

Fokusgrupp 

intervjuer med 

informationsblad 

och bandspelare. 

n=19 
(0) 

Fyra huvudteman: 

kulturella utmaningar i palliativ vård, 

kommunikation, 

vad kan möjligöra förbättringar i 

mångkulturell sjukvård och hospice, 

behov av ytterligare utbildning i en 

mångkulturell palliativ vård. 

K 
I 

Halm, M., A., Evans, 
R., Wittenberg, A. & 

Wilgus, E. 

2012 

USA 

Broadening Cultural 
Sensitivity at the End 

of Life: An 

Interprofessional 

Education Program 

Incorporating Critical 

Reflection. 

Att öka medvetenhet 
och trivsel i det 

professionella teamet 

att ta hand om 

patienten i livets 

slutskede och deras 

familj med olika 

kulturella bakgrund 

samt förbättra 

patientens 

välbefinnande. 

Kvasiexperimentella 
studier med innehåll 

av intervention. 

n=30 
(-) 

Resultatet visade effekten av 
utbildningsprogram på kulturell 

kompetens i det professionella teamet. 

P 
II 

Huang, Y.-L., Yates, 
P. & Deborah, P. 

2009 

Australia 

Accommodating the 
Diverse Cultural 

Needs of Cancer 

Patients and Their 

Families in Palliative 

Care 

Beskrivning av 
sjuksköterskans 

upplevelser att vårda 

cancersjuka patienter 

och att möta deras 

familj med olika 

kulturella bakgrund. 

Kvalitativ 
semistrukturerad 

intervjustudie. 

n=7 
(0) 

Sjuksköterskor beskrev kulturell 
omvårdnad som speciell viktigt i 

palliativ vård. De ansåg att kultur 

påverkar hur man ser på döden och 

emotionella tillstånd i relation till 

döden och dödliga sjukdomar. 

K 
III 

  Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
   I = Hög, II = Medel, III = Låg
 



 

 

IV 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Kai, J., Beavan, J. & 
Faull, C. 

2011 

  UK 

Challenges of 
mediated 

communication, 

disclosure and patient 

autonomy in cross- 

cultural cancer care. 

Att utforska 
vårdpersonalens 

upplevelser av att 

vårda patienter med 

cancer från olika 

etniska grupper till sin 

egen. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

n=106 
(-) 

Resultatet redovisades i fyra teman: 
Möjligheter att arbeta med patienter från 

olika etniska grupper. 

Kompromiss av kommunikation. 

Att arbeta med utbildade tvåspråkiga 

professioner. 

Utmaningar angående sekretess, 

patientens autonomi och relation till 

patienten. 

K 
I 

Karakuş, Z., Babadağ, 
B., Abay, H., Akyar, 

İ., & Çelik, S. Ş. 

2013 

Turkey 

Nurses’ views related 
to transcultural 

nursing in Turkey 

Att fastställa 
sjuksköterskors 

förhållningssätt kring 

transkulturell 

omvårdnad. 

Attitydskala/enkät 
baserad studie med 

informationsmötet. 

n=80 
(0) 

87,5% av deltagarna uppgav att de hade 
svårigheter att kommunicera med patienter 

med olika kulturell bakgrund. 

62,5% uppgav att de inte var kompetenta i 

transkulturell omvårdnad. 

68,8% uppgav att deras kunskapsnivå på 

ett annat språk inte var tillfredsställande. 

74 % föreslog att ett utbildningsprogram 

bör inledas med stöd av hälso-och 

sjukvårdsinstitutioner. 

P 
II 

McGrath, P., Holewa, 
H., Koilparampil, T., 

Koshy, C. & George, 

S. 

2009 

India 

Learning from each 
other: cross-cultural 

insights on palliative 

care in Indian and 

Australian regions. 

Undersökning av 
likheter och skillnader 

mellan rutiner inom 

palliativ vård i Kerala 

(Indien) och South- 

East Queensland 

(Australien). 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

n=9 
(-) 

Skillnader och likheter sammanställdes i 
fem tabeller: 

1: Principer och rutiner inom palliativ vård 

2: Samtal om döden. 

3: Erfarenheter att vårda patienter inom 

sluten palliativ vård. 

4: Palliativ vård i hemmet. 

5: Patientens och vårdarens delaktighet. 

K 
II 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg



V 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Periyakoil, V., S., 
Stevens, M. & 

Kraemer, H. 

2013 

USA 

Multi-Cultural Long 
Term Care Nurses´ 

Perceptions of Factors 

Influencing Patient 

Dignity at the End of 

Life. 

Att utforska hur 
sjuksköterskors 

kulturell bakgrund 

påverkar 

uppfattningar om 

människans värde vid 

omvårdnad i livets 

slutskede. 

Blandad metod. n=45 
(-) 

I resultatet presenterades i fyra teman: 
Tema 1: Respekt för patienten. 

Tema 2: Beredskap. 

Tema 3: Delat beslutsfattande. 

Tema 4: Innebörden av vården. 

K 
II 

Randhawa G., 

Owens, A., Fitches, 

R., & Khan, Z. 

2003 

UK 

Communication in the 
development of 

culturally competent 

palliative care 

services in the UK: a 

case study. 

Att undersöka varför 
palliativ vård används 

inte ofta av 

minoritetsgrupper och 

att föreslå ändringar i 

arbetssätt och former 

och förhållningssätt 

som skulle förbättra 

upptaget av vård. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

informationsblad. 

n=22 
(-) 

Två teman: 
Patient/familj perspektiven 

Vårdpersonalen perspektiv 

K 
II 

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

Richardson, A. 

2006 

UK 

“Reduced to nods and 
smiles”: Experiences 

of professionals 

caring for people with 

cancer from black and 

ethnic minority 

groups. 

Att belysa sjukvårds- 
och omsorgspersonals 

åsikter och 

erfarenheter av att 

arbeta med 

cancerpatienter från 

etniska minoriteter. 

Fem fokusgrupper 
diskussioner, 

bandspelare 

n=44 
(-) 

Fem teman: 
Språk och att komma till insikt. 

Processen och resultatet av att arbeta med 

tolk. 

Hantering kulturell skillnad på både en 

praktisk och filosofisk nivå. 

Frågor om ras partiskhet (eng. race bias) 

Önskan om utbildning och stöd. 

K 
I 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

 



 

 

VI 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Schim, S. M., 
Doorenbos, A. Z., & 

Borse, N. N. 2006 

USA 

Enhancing cultural 
competence among 

hospice staff. 

Att undersöka 
förändringar i 

kulturell kompetens 

som effekterna av en 

pedagogisk 

intervention hos 

multidisciplinära 

hospice personalen. 

Kvasiexperimentela, 
prospektiva 

longitudinella och 

tvärsnittsstudien (med 

klusterurval). 

Informationsblad. 

n=130 
(23) 

Cultural Competence Assessment (CCA) 
bedömningsinstrument presenterade 

betydelseful förhöjning i kulturell 

kompetens i både grupper efter 

intervention. CCA:s poänger visade 

liknande resultaten för både grupp A 

(∆=.22)och B (∆= .39). 

RCT 
II 

Sneesby, L., Satchell, 

R., Good, P., & van 

der Riet, P. 

2011 

Australia 

Death and dying in 
Australia: perceptions 

of a Sudanese 

community. 

Att få information 
som kan stödja 

palliativ vård 

vårdpersonal att möta 

behoven hos den 

sudanesiska 

befolkningen i död, 

döende och sorg. 

Semistrukturerade 
fokusgrupp intervjuer 

med informationsblad 

och bandspelaren. 

n=15 
(-) 

Fem teman: 
Kommunikationsfrågor, inklusive 

utlämning av information och samtycke. 

Begreppen sjukdomar och ohälsa. 

Attityder till medicinsk behandling. 

Vanor kring död, döende och sorg. 

Andliga och religiösa frågor. 

K 
I 

Spence, D. G., 
2001 

New Zealand 

Prejudice, Paradox, 

and Possibility: 

nursing people from 

cultures other than 

one’s own. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse vid 

omvårdnad av 

människor från andra 

kulturer än den egna. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse vid 

omvårdnad av 

människor från andra 

kulturer än den egna. 

n=39 
(-) 

Fem teman: 

Att uppleva skillnader. 

Att uppleva spänningar . 

Strävan. 

Att arbeta med fördomar, paradox och 

möjlighet. 
På väg mot vad som är rätt. 

K 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

 

 



 

 

VII 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Vydelingum, V. 
2006 

UK 

Nurses’ experiences 
of caring for South 

Asian minority ethnic 

patients in a general 

hospital in England. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda sydasiatiska 

etniska 

minoritetspatienter i 

ett sjukhus i södra 

England. 

Fokusgrupp intervjuer 
med bandspelare och 

anteckningar. 

n=43 
(-) 

Åtta teman: 
Förändringar inom vården. 

Falskt medvetande av jämlikhet. 

Begränsad kulturell kunskap. 

Skuldbeläggning. 

Uppskattning de anhöriga. 

Förnekande av rasism. 

Etnocentrism. 

Själv avslöjande. 

K 
II 

   Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 


