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__________________________________________________________________

Samhället blir mer och mer mångkulturellt och diabetes är en folksjukdom som blir allt 
vanligare. Sjuksköterskan vårdar patienter med olika kulturer och religioner och ställs då inför 
utmaningar som att överbrygga språkproblem och göra sig förstådd, samt att anpassa 
omvårdnad av diabetes efter patientens kultur. Syftet med studien var att utifrån litteraturen 
belysa omvårdanden av diabetespatienter med annan kulturell bakgrund än sjuksköterskans 
utifrån sjuksköterskans och patientens perspektiv. Med en litteraturstudie av vetenskapliga 
artiklar läggs en grund för framtida fortsatt forskning inom området. Totalt nio vetenskapliga 
artiklar analyserades och fyra områden som författarna ansåg vara relevanta till syftet med 
studien framkom: Hur påverkar patientens kultur upplevelsen av diabetes och omvårdnad, 
traditioner och diabetes, sjuksköterskans roll i omvårdnaden av diabetes patienter med annan 
kulturell bakgrund och kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. Resultatet visade 
att det är av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om omfattningen av kulturella skillnader 
samt att vården individanpassas efter patientens önskemål och behov. 
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Society is becoming more multicultural and diabetes more and more common. Nursing is to 
care for patients from many different cultures and religions. The nurse is faced with the 
challenge of overcoming language barriers to be understood and to adapt the nursing care of 
diabetes to the culture of the patient. The aim of this study was to highlight the nursing care of 
diabetes patients with another cultural background than the nurse´s according to literature 
from the patients and nurses´ perspective. With a study of scientific articles is a ground laid 
for more studies in the future. A total of nine articles were analyzed and four different themes 
emerged that were relevant for the result according to the aim: how the patient´s culture 
affects the experience of diabetes and care, traditions and diabetes, the nurse´s role in the 
care of the diabetic patient from another culture and communication between the nurse and 
the patient . The result shows that it is important for the nurse to be aware of the extent of 
cultural differences and to modify the care individually to suite each patient´s needs and 
wishes. 
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INLEDNING

Diabetes är en folksjukdom som förekommer överallt i samhället, detta innebär att 
sjuksköterskan ofta träffar patienter som behöver vård och undervisning. Dagens samhälle är 
numera mångkulturellt och det innebär att sjuksköterskor vårdar patienter som kommer från 
andra länder och som har andra kulturer och religioner. Som studenter och i tidigare yrkesliv 
har författarna sett bemötande och omvårdnad av denna grupp patienter som dem upplever 
som otillräcklig och ibland utan respekt för patienten. Tidigare studier visar också att det finns 
brister i kunskaperna hos sjuksköterskor och även annan vårdpersonal när det gäller 
bemötande av, information till och omvårdnad av dessa patienter (Holmström & Rosenqvist, 
2005; Povlsen, Olsen, & Ladelund, 2005). Det är av betydelse med ett gott bemötande och att 
man verkligen tar sig tid och förvissar sig om att patienten har förstått och att man har 
uppfattat vederbörande rätt. När sjuksköterskor vårdar patienter från andra kulturer och länder 
är det inte alltid lätt att förstå patientens behov, patienten kanske inte kan språket. Att inte 
förstå och kunna ge patienten den omvårdnad som vederbörande behöver kan leda till att 
patienten blir sämre i sin sjukdom och riskerar att drabbas av komplikationer.

I denna studie undersöks vad som är viktigt i omvårdnaden av patienter med annan kulturell 
bakgrund. Med denna litteraturöversikt över tidigare forskning kring detta ämne hoppas 
författarna få svar på hur sjuksköterskan kan ge dessa patienter en god omvårdnad, vilka 
svårigheter som finns samt vilka kunskaper som är relevanta. Den patientgrupp som 
författarna valt att fokusera på är diabetespatienter med annan kulturell bakgrund än 
sjuksköterskans.

BAKGRUND

Då fokus på denna studie ligger i omvårdnaden av diabetespatienter med annan kulturell 
bakgrund så beskrivs i bakgrunden diabetes, komplikationer och behandling. Vidare beskrivs 
även mötet med patienter med annan kulturell bakgrund, omvårdnad samt omvårdnad av 
patienter med annan kulturell bakgrund.

Diabetes

Diabetes beskrevs första gången 200 år före Kristus och har därmed en lång historia. Den 
finns i alla folkslag men i mycket olika frekvens (Grefberg & Johansson, 2007). Jämförelsen 
av diabetesförekomsten är dock gjord med stor osäkerhet eftersom kvaliteten på 
personregister, sjukdomsregister och diagnostik i världen varierar (Lundman & Engström, 
1998; Rylander et. Al. 2005). Diabetes är en folksjukdom som blir allt vanligare. I Sverige 
uppskattas att 4 % av befolkningen har diabetes, 15 % av dessa har typ 1-diabetes, 60-80 % 
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har typ 2-diabetes och hos 10-15 % av patienterna går det inte fastställa vilken typ de har 
(Grefberg & Johansson, 2007). Lika många beräknas ha sjukdomen oupptäckt 
(www.socialstyrelsen.se). Normalt kapillärt plasmaglukos är 4,2-8,8 mmol/liter. Diabetes är 
en kronisk och allvarlig systemsjukdom där diagnosen ställs genom att ett kroniskt förhöjt 
plasmaglukos påvisas eventuellt kombinerat med typiska symtom på diabetes såsom trötthet 
utan ”naturlig” förklaring, avmagring trots god aptit, en ökande törst, torrhet i munnen, stora 
urinmängder och svampinfektion med klåda i underlivet (Grefberg & Johansson, 2007). 
Sjukdomen indelas efter sjukdomsbilden in i två huvudtyper (Rylander, Bengtsson, Bog-
Hansen, Edlund, Fredricson, Jägeblad, Karlsson, Knoblock-Carlsson, Lexén, Moberg, Nilsson, 
Steffensen, Svensson, & Wallin, 2005). Typ 1-diabetes är orsakad av att betacellerna, som 
bildar det blodglukossänkande hormonet insulin, gradvis förstörs i bukspottkörtelns 
Langerhans öar. Typ 2-diabetes orsakas av insulinresistens, insulinets effekt på kroppens 
vävnader är sämre än normalt. Orsaken är okänd men möjliga orsaker till utveckling av 
diabetes typ 1 är fostermiljö, arv, autoimmunitet, virusinfektioner, mat och kemikalier. 
Möjliga orsaker och riskfaktorer för typ 2-diabetes är låg födelsevikt, ärftlighet, 
insulinresistens, försämrad insulinfrisättning, fetma (speciellt bukfetma), fysisk inaktivitet, 
ålder, rökning, livsstil, stress och läkemedel (Grefberg & Johansson, 2007). 

Komplikationer

Det diabetiska tillståndet är en riskfaktor för tidig och accelererande blodkärlssjukdom. Det är 
förändringar i små blodkärl som kapillärer, små artärer och vener. Förändringarna består av en 
förtjockning av basalmembranen i blodkärlen samtidigt som kärlens inre beklädnad av
endotelceller svullnar. Även de celler som omger blodkärlen är påverkade och ibland 
minskade till antalet. Dessa förändringar leder till att genomsläppligheten för substanser från 
blodet ut i omgivande vävnad ökar. Detta ses i ögonbottnar, njurar, och nervfunktionen. Även 
komplikationer såsom sexuella -, matsmältnings -, urinvägs - och hjärtproblem är vanliga vid 
diabetes (Grefberg & Johansson, 2007). Den vanligaste följden av långvarig diabetes är 
nervskada, nerverna i fötter och ben drabbas oftast och detta kan förklaras med att långa 
nerver är mer sårbara än korta nerver. Patientens känsel och förmåga att uppfatta smärta kan 
försämras vid nervskada. Detta kan leda till att det på sikt blir svårt att känna småsår och 
skavsår på fötterna. Ett fotsår som utvecklas ogynnsamt kan i värsta fall leda till amputation 
(www.diabetes.se).

Behandling

Med all diabetesbehandling är målet att höja patientens livskvalitet genom att göra patienten 
fri från symptom och att minska risken för sena diabeteskomplikationer. För att kunna göra 
detta krävs en jämn blodsockernivå och detta uppnås genom: sjukdomsförståelse, fysisk 
aktivitet, rätt kost och farmakologisk behandling (Rylander, et. al., 2005). Kunskaper om 
diabetes och behandlingen av diabetes är fakta som patienterna behöver känna till för att 
kunna uppnå en god livskvalitet och hålla sin sjukdom under kontroll (Sigurardóttir, 2004). 
Patientens egenvård är av stor vikt när det gäller behandlingen av sjukdomen, därför är 
patientundervisning en särskilt lönsam investering. Patienter med diabetes och även deras 
anhöriga har rätt till undervisning om diabetesbehandling. Många vårdcentraler och sjukhus 
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har regelbundna patientutbildningar för att lära patienterna att få kontroll över sin sjukdom 
genom kunskap (Rylander, et. al., 2005).

En studie av Holmström & Rosenqvist (2005) visar på brister i informationen om diabetes till 
patienterna. Patienterna kontrollerar blodsockret utan att förstå och använda sig av resultatet 
för att justera sitt kostintag eller sin medicinering. Även kosten var ett problem för patienterna, 
en kvinna åt 4 smörgåsar på kvällen men då hon uteslöt smöret på dem kunde hon inte förstå 
hur blodsockret kunde ligga så högt på kvällen. Att det var kolhydraterna i smörgåsen som 
gjorde att blodsockret höjdes var inget hon visste. En man var införstådd med vikten av 
viktnedgång men vågade ändå inte dra in på matintaget då han var rädd för hypoglykemi. Att 
han samtidigt kunde justera insulindosen för att förhindra hypoglykemi visste han inte.

Mötet med patienter med annan kulturell bakgrund

Otillräcklig kunskap om beteenden knutna till olika kulturer orsakar ibland svårigheter när 
sjukvårdspersonal möter olika kulturella traditioner och ceremonier. Språkbarriärer mellan 
sjukvårdspersonal och patienter kan leda till olämplig vård och riskera felaktig diagnos 
(Hultsjö & Hjelm, 2005). Edberg, Hellberg och Hovde (2008) skriver att utomnordiskt födda 
patienter oftare utvecklar oro och psykosociala symtom relaterat till språkproblem vilket 
förlänger vårdtiden.

Det kan vara svårt med kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och en patient även om 
vederbörande delar samma kultur och talar samma språk. Kommunikationen mellan 
sjukvårdspersonal och en patient med annan etnisk bakgrund, ett annat språk och en annan 
kultur blir en riktig utmaning. Det är viktigt att det finns kompetens för att kunna få det att 
fungera och för att kunna erbjuda en tillfredställande vård (Hearnden, 2008). I studien av 
Hultsjö och Hjelm (2005) framkom att olika uttryckssätt, både verbala och icke-verbala var 
viktiga att förstå för att kunna ge en tillfredställande vård. Det framkom att personalen ibland 
blev frustrerade då de var oförmögna att förstå och hjälpa patienten på grund av att de ej 
förstod vederbörande. Personalen i denna studie kände att de hade för lite kunskap om olika 
kulturer. Den växande mångkulturen och de etniska olikheterna i samhället har fått 
sjukvårdspersonalen att betrakta kulturell kompetens som en prioritet (a a).

Omvårdnad

Målet med omvårdnad är att förbättra patientens hälsa i den mån som är möjligt. För att kunna 
uppnå en god hälsa krävs ibland förändringar av patientens levnadsvanor. För att kunna nå en 
förändring när det gäller hälsa och för att lindra patientens lidande krävs att man har en 
förståelse för patientens behov av vård. Detta innebär att problem, behov och begär tolkas och 
förstås (Salmela, Fagerström, & Eriksson, 2007). All omvårdnad formas i relationen mellan 
patient och vårdgivare, det är då viktigt att patienten ses som en unik individ, en enhet av 
kropp, själ och ande (Eriksson, 2002). Det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgift att informera 
och undervisa patienter samt förvissa sig om att vederbörande förstår given information, 
sjuksköterskan ska tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov gällande 
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såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga (Socialstyrelsen, 2005). För att 
sjuksköterskor ska kunna ge god omvårdnad till patienter med annan kulturell bakgrund är 
kulturell kompetens nödvändig, vilket innebär att sjuksköterskan är öppen för och tar hänsyn 
till patientens tro, värderingar och traditioner (Jirwe, 2008).

Omvårdnadsteori av Katie Eriksson

Katie Eriksson är en omvårdnadsteoretiker som har bearbetat hälsobegreppet grundligt. Hon 
anser att hälsa är vad människan är i större eller mindre utsträckning. Hon menar att ju bättre 
en människa förmår att uttala sina möjligheter för en bättre hälsa desto högre grad av hälsa 
uppnår hon. Kärnan i vårdprocessen utgörs av relationen mellan patient och vårdpersonal. Ett 
möte med hela människan sker i denna relation och det är i det mötet som patienten får kraft 
att vara delaktig i sin egen vårdprocess. En helhetssyn av människan är av stor betydelse i 
vårdandet. Baskunskaper från naturvetenskap, humaniora, filosofi och teologi är något 
vårdaren bör ha för att förstå helheten människan. En ständig fördjupning i sin kunskap om 
den unika människan utgör grunden för vårdarens yrkesskicklighet. Eriksson beskriver även 
vikten av att utföra en patientanalys. En patientanalys innebär en beskrivning av patientens 
totala situation och har syftet att vårdaren skall förstå patientens livssituations som helhet. 
Analysen av patienten innefattar insamlande och analys av patientens totala situation och med 
hjälp av denna kan vårdaren bilda sig en uppfattning om orsakerna till störningar i patientens 
prestationsförmåga. Är patientanalysen väl genomförd läggs grunden för ett meningsfullt 
vårdskeende (Eriksson, 2000 ).

Omvårdnad av diabetespatienter med annan kulturell bakgrund

En dansk studie av Povlsen, Olsen, & Ladelund, (2005) om skillnader mellan unga 
diabetespatienter från etniska minoriteter och unga danska diabetespatienter visade att 
patienterna från de etniska minoriteterna hade sämre kontroll på sitt blodsocker. Studien 
visade att patienten med invandrarbakgrund tillhörde en mer sårbar grupp med annorlunda 
behov och färre chanser att få dessa tillgodosedda. Undervisning som förbättrar metoder, 
kvalitet och kunskap hos vårdpersonal bör uppmuntras för att vederbörande ska kunna ge en 
anpassad vård till patienter med olika etniska bakgrunder. Det är viktigt att patienterna själva 
är delaktiga i sin egen vård (a a). Därför är det av stor vikt att vårdgivare har interkulturell 
kommunikativ kompetens när de vårdar patienter med annan kulturell bakgrund för att dessa 
patienter ska kunna känna att deras behov blir tillgodosedda (Hadziabdic, & Adatia-
Sandström, 2006). Individuell och kulturell anpassad undervisning, identifiering av hinder, 
undervisning riktad mot att öka patienternas problemlösningsförmåga, målsättning och 
uppföljning samt att öka patientens sociala stöd har visat sig vara fördelaktigt för att 
underlätta för patienterna att följa föreskriven kostbehandling (Ruderfelt & Axelsson, 2004). 
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PROBLEMFORMULERING

Diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar och en av grundstenarna i behandlingen är 
förebyggande vård. För att kunna ge denna vård är det viktigt att patienten själv är delaktig 
och förstår det sjuksköterskan förmedlar. Då dagens samhälle numera är mångkulturellt kan 
brister i kunskap kring språk, religion, och kultur medföra svårigheter i diabetesvården visar 
tidigare forskning. All vård bör i möjligaste mån individanpassas och författarna vill med 
denna studie belysa hur sjuksköterskor kan ge diabetespatienter med annan kulturell bakgrund 
en god omvårdnad.

SYFTE

Syftet med studien är att utifrån litteraturen belysa omvårdnaden av diabetespatienter med 
annan kulturell bakgrund än sjuksköterskans.

Frågeställning

Vilka möjligheter har sjuksköterskan att ge patienter med annan kulturell bakgrund än deras 
egen en god omvårdnad?

METOD

Kvantitativa studier behandlar problemområden som handlar om att ta reda på förekomst, till 
exempel av en specifik sjukdom. Exempel på datainsamlingsmetoder är enkätinstrument, 
observationsschema, experiment och jämförelser mellan olika behandlingar. Kvalitativa 
studier genomförs istället genom intervjuer, observationer och berättelser med fokus på 
patientens upplevelse av sjukdomen (Friberg, 2006). Författarna har valt att göra en 
litteraturöversikt och går utifrån Fribergs beskrivning av att göra en litteraturöversikt, denna 
beskrivs längre fram i metoddelen. Som den beskrivs görs ingen avgränsning till val av 
kvalitativa eller kvantitativa artiklar utan bägge kan användas men analysen är då inte lika 
ingående som i en metaanalys eller metasyntes. En litteraturöversikt är ett strukturerat sätt att 
skapa en överblick över ett avgränsat område. Studien ska ge en objektiv överblick av 
kunskapsläget inom det valda området. Genom att sammanställa redan publicerat 
forskningsresultat skapas en utgångspunkt för fortsatt forskning(a a).
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Genomförandet av litteraturöversikten gjordes enligt följande (Friberg, 2006):

 Identifiering och avgränsning av det område som ska studerades
En problemformulering skapades. Ett krav vid litteraturöversikter är att det måste 
finnas publicerad litteratur inom det valda området.

 Vetenskapliga artiklar söktes.
När sökningen efter artiklar görs kan den resultera i en mängd studier alternativt 
några få studier. Om sökningen omfattar många måste ett urval göras.

 Anläggning av ett helikopterperspektiv – det första steget i översikten
Ett helhetsgrepp om det valda området görs i detta steg. Fokus är riktat mot sådant 
som är mest utmärkande för det studerade området och ej mot detaljer i de 
enskilda studierna.

 Avgränsning till ett urval av studier – det andra steget i översikten
Ett urval av artiklar gjordes, vilket innebar att vissa exkluderas och vissa 
inkluderades. Det är av stor vikt att urvalet görs med omsorg eftersom valet av 
artiklar måste kunna motiveras.

 Granskning av studiernas kvalitet
När valet av artiklar var gjort granskades kvaliteten av dessa.

 Analys av studierna - identifikation av övergripande områden
Analysarbetet beskrivs mer ingående längre fram i arbetet

 Resultat 
Det som framkom i analysarbetet presenteras under resultatdelen i 
litteraturöversikten.

Urval

Inklusionskriterierna består i att artiklarna ska vara relevanta i förhållande till studiens syfte, 
omfatta diabetespatienter med annan kulturell bakgrund än sjuksköterskans, vara 
vetenskapliga samt inte publicerade tidigare än år 1999. 

Datainsamling

Litteratursökningen till denna studie har gjorts genom att söka artiklar i olika databaser samt
direkt i tidskrifter. Databaser som användes var Cinahl och SweMed+. Sökord som användes 
var: Transcultural nursing, Immigrants and nursing, Diabetes AND immigrants, Immigrants 
Sweden diabetes och Andlighet i vården. Artiklarna som söktes skulle även finnas i fulltext 
samt vara Peer Reviewed.
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Sökning har även gjort direkt i tidskrifter varav sökningen i Journal of cultural diversity 
gjordes utan sökord. I senare tidskrift valdes 1 artikel relevant till syfte och frågeställningar, 
dock användes inget sökord för författarna ansåg att det var för få artiklar i de olika 
volymerna för att behöva det. Litteratursökningen har sammanställts för att redovisa resultatet 
av den (se tabell 1). 

Tabell 1 Litteratursökning

Datum Databas/Tidskrift Sökord Antal 
träffar

Antal 
använda

Databas: Cinahl

Databas: Cinahl

Databas: Cinahl

Tidskrift: Practical diabetes  wiley 
inter science

SweMed+

Tidskrift: Journal of cultural diversity
Vol. 13 No.1 Spring 2006
   

Transcultural nursing

Immigrants and 
nursing

Diabetes AND 
immigrants

Immigrants Sweden 
diabetes

Andlighet i vården

74

45

9

16

1

8

3

1

1

2

1

1

Analys

Analysarbetet har utförts genom att följa de steg som beskrivs av Friberg (2006). Artiklarna 
genomlästes individuellt och en helhetssyn inom området skapades. Därefter genomfördes
ytterligare genomläsningar med syfte och frågeställningar i åtanke. I de senare 
genomläsningarna markerades allt som ansågs relevant till studiens syfte och frågeställningar.
De analyserade artiklarna som ansågs relevanta sammanställdes i en översikt av analyserad 
litteratur (se bilaga 1). Vidare urskiljdes likheter och skillnader i de studerade artiklarna, dessa 
sorterades och de nya områdena som framkom sammanställde författarna i resultatet.
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Etiska överväganden

Forskning får bara godkännas om den kan genomföras med respekt för människovärdet. Vid 
etikprövningen skall alltid hänsyn tas till mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 
Människors välfärd skall gå före samhällets och vetenskapens behov (Raadu, 2008). Plagiat 
får ej förekomma, till plagiat räknas citat och referat ur andras forskningsplaner eller texter 
utan att man uppger sin källa. En så sanningsenlig bild som möjligt av det fenomen som 
undersöks bör eftersträvas vid forskning. Resultat får inte fabriceras eller falsifieras. Data får 
inte hittas på, inte heller tas bort för att den anses mindre önskvärd. Då detta är en 
litteraturöversikt kommer redan etiskt granskade artiklar väljas. Då stor del av dessa artiklar 
är på engelska kommer stor vikt läggas på att översätta dessa korrekt för att inte misstolka 
forskningsresultatet. God forskningsetik kommer att upprätthållas genom att korrekt återge de 
granskade artiklarnas innehåll (Nyberg,2000).
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RESULTAT

De fyra områdena som framkom och som kan ha betydelse för sjuksköterskan i 
omvårdnadsarbetet är: Hur påverkar patientens kultur upplevelsen av diabetes och omvårdnad, 
Traditioner och diabetes, Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av diabetespatienter med annan 
kulturell bakgrund och Kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten (se tabell 3).

Tabell 2 Översikt över vilka artiklar som medverkar under varje område i
resultatet.

Område              1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hur påverkar patientens kultur upplevelsen av diabetes 
och omvårdnad?

X X X X

Traditioner och diabetes X X X X
Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av diabetes 
patienter med annan kulturell bakgrund

X X X X X X X X

Kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten X X X X

Hur påverkar patientens kultur upplevelsen av diabetes och omvårdnad ?

I studien av Hjelm, Nyberg, Isacsson och Apelkvist (1999), jämförde man jugoslaviska och 
svenska kvinnors föreställningar om sin egen diabetes och egenvård framkom det att det fanns 
vissa skillnader. Det framkom att svenska kvinnor testade sitt socker och relaterade sitt höga 
värde till fel diet och/eller stress medan jugoslaviska kvinnor relaterade sitt höga värde till fel 
diet eller till ödet. Svenska kvinnor ville göra något åt det, jugoslaviska kvinnor tror inte att 
det går att göra något åt för det är ödets väg. Andra skillnader som framkom var att 
jugoslaviska kvinnor föredrog att sjukvården testade deras blodsocker medan svenska kvinnor 
testar själva. Jugoslaviska kvinnor är mer passiva i sin sjukdom, de litar på att sjukvården ska 
fixa den. När det gäller fotvård är de svenska kvinnorna noga med att sköta sina fötter för att 
förebygga fot/bensår, medan de jugoslaviska kvinnorna inte tog hand om sina fötter för de 
ansåg inte att de fått tillräckligt med information om hur de skulle göra (a a). Utifrån ett 
patientperspektiv visar studien av Cortis & Kendrick (2003) att sjuksköterskorna ansågs ha 
otillräckliga kunskaper gällande observation, empati, stöd, att lyssna och kommunicera med 
patienter med annan kulturell bakgrund. Patienterna upplevde att de blev vårdade på ett 
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mekaniskt sätt i stället för att sjuksköterskan försökte skapa en sund vårdrelation. En deltagare 
i studien beskrev sin sjukhusvistelse på följande sätt:

”When you are sick and in bed you want to feel close with those who are caring for you. Some 
of the nurses did not want to bother at all, they just did what they had to do and that was it (a 
a ).

I studien av Povlsen & Ringsberg (2008) där invandrarfamiljer med barn som hade diabetes 
intervjuades framkom det att deltagarna var nöjda med sjukvården i Danmark men kände ändå 
ett behov av att söka kunskap från media, doktorer och andra från sitt hemland för att förvissa 
sig om att deras barn fick bästa möjliga vård. Studien visade även att invandrarfamiljerna 
hade ett begränsat socialt umgänge och att de inte fick tillräckligt med emotionellt och 
psykosocialt stöd av sjukvården. En invandrarförälder beskrev sitt behov av att söka kunskap 
så här:

” If you´re in your native country, you´re not alone and you trust the doctor; you´re able to 
talk to the doctor, because you have the language, the understanding and the background in 
common (a a).”

Traditioner och diabetes

Enligt Koranen behöver muslimerna inte fasta under Ramadan om det innebär fara för deras 
hälsa. Ändå ansåg deltagarna, i studien av Wallin, Löfvander och Alhström (2007) där 
diabetespatienter från Somalia intervjuades, att fastan var viktig och de ansåg inte att deras 
diabetes var ett hinder. Att genomföra fastan ändå kan bero på att patienterna tycker det är 
svårt att låta bli då resten av deras familj och vänner fastar och att de känner sig mindre 
troende om de ej genomför fastan. Att inte fira Ramadan genom att fasta kan ge dåligt 
samvete:

”She said it´s for Allah´s sake you´re fasting. When she see others fasting and she can´t
do it herself she feels bad (a a )”

En muslims insulinkrävande diabetiker kan genomföra fastemånaden (ramadan), då mat och 
dryck inte är tillåten under dagtid, genom att ta huvuddelen av sitt insulin till måltiden under 
tidiga natten och före gryningen. Skulle starka medicinska skäl tala emot ett sådant förfarande 
accepteras det av islam eftersom ingen ska ta skada av religionens bud (Grefberg, N. & 
Johansson, L.G 2007 s 389). Att genomföra sina traditioner kan medföra svårigheter i att hålla 
metaboliten kontrollerad, samtidigt kan traditionerna även ge patienten styrka och reducera 
stress (Hjelm et al, 1999). I studien av Wallin et. al.(2007) ansåg många av deltagarna att det 
var svårt att följa sjukvårdens råd angående dieten för att dessa ej passade deras kultur. 
Deltagarna ansåg även att deras frihet blivit mindre för att deras liv nu är strikt anpassade 
efter sjukdomen (a a). Kunskap om kulturella skillnader möjliggör för sjuksköterskan att ge 
patienter en mer effektiv och passande vård då en religiös eller kulturell tro kan vara en 
avgörande faktor för olika medicinska åtgärder. Ett exempel är Jehovas vittnen som enligt sin 



11

tro är emot blodtransfusioner. När vården ges utifrån patientens tro och övertygelse är det mer 
troligt att patienten följer vårdplanen än om kulturella önskemål och behov ignoreras (Maier-
Lorentz, 2008).
I studien av Strang et. al (2002) ansåg 50 % av deltagarna att det är viktigt för patienterna att 
kunna utöva sin religion, att de som vårdare kan hjälpa patienterna fylla detta behov.

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av diabetespatienter med annan 
kulturell bakgrund

Syftet med diabetesvården är att ge patienten och familjen den kunskap och de färdigheter de 
behöver för att kunna hantera sjukdomen, hålla blodsockret på en god nivå samt förebygga 
komplikationer. För att kunna uppnå syftet med diabetesvården hos invandrarfamiljerna 
behövs pedagogiskt, psykosocialt och socialt stöd. Individuella vårdplaner för dessa familjer 
gör det möjligt för dem att känna den trygghet och den tillit de behöver (Povlsen & Ringberg, 
2008). Det är viktigt att vårdgivarna samarbetar med patient och anhöriga för att 
individualiserad och kulturellt anpassad vård ska kunna ges. Om vårdgivaren känner sig 
obekväm med patientens önskemål kan det vara av stor vikt att hänvisning till annan 
vårdgivare som är mer förstående för patientens övertygelser och värderingar görs. Att 
uppskatta och respektera kulturella skillnader kan leda till ett ökat förtroende, bättre 
medicinsk följsamhet och nöjdare patienter och dess anhöriga (Newman, Davidhizar & 
Fordham, 2006). I studien av Cortis & Kendrick (2003) beskriver en av deltagarna att han 
som patient kände sig utanför. Sjuksköterskorna pratade med patienter från sin egen kultur 
och inte med patienter från andra kulturer. I studien av Povlsen & Ringberg (2008) 
framkommer att problem och osäkerhet relaterat till etniska/kulturella skillnader kan 
övervinnas genom att den trygga relationen mellan invandrarfamiljerna och 
sjukvårdspersonalen stärks och prioriteras. Ett invandrarpar i studien beskrev hur de upplever 
sin diabetessköterska :

” The most important thing is her (the educator´s) humanity. There is a good contact and 
dialogue between her and us. And she is honest, understanding and trustworthly (a a ).”

Hjelm, K et al (1999) indikerar att när man vårdar patienter med en annan etnisk bakgrund 
och med andra kulturella bakgrunder är det viktigt att vården är individualiserad, vårdaren tar 
hänsyn till patientens bakgrund och värderingar, patientens kunskap, patientens förväntningar 
av personalen och vården (a a). Sjuksköterskan kan ej ta för givet att patienter från andra 
kulturer ska förstå och acceptera det som sjuksköterskan vill uppnå med vården, inte heller 
hur de beskrivit hur de vill uppnå dessa mål (Cortis, & Kendrick, 2003). Omvårdnad ska ges 
utifrån ett holistiskt synsätt, man skall se till både det fysiska, psykiska, emotionella, sociala 
och spirituella hos patienten. Vården skall individanpassas och för att kunna göra detta krävs 
det att man uppmärksammar det kulturella, att man har kulturell kompetens (Maier-Lorentz, 
2008). I studien av Strang, Strang & Ternestedt (2002), där sjukvårdspersonal intervjuats, 
framkom att majoriteten av alla deltagare ansåg att en holistisk synsätt på vården är viktigt, 
dock endast 49 % ansåg att detta praktiserades på deras arbetsplats. En grupp av deltagarna 
ansåg att de andliga behoven var stora hos patienter från andra kulturer och med andra 
religioner:

” People from other countries often have stronger religious needs.”
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“ I think our immigrants pay a great deal of attention to their spiritual questions.”
“ Some religions have rules that can be very important for the believer to follow, both for the 
patient and the spouse (a a).”

En förutsättning för att man som vårdare skall kunna uppmärksamma patienters andliga behov 
och kunna möta dessa är att vårdaren själv har kännedom om sin egen inställning till 
andlighet och är klar över sin trosuppfattning, samt att man har mod att våga fråga om 
andlighet och respektera patientens tro eller övertygelse (Carlén & Nilsson, 2007). Att vara en 
god lyssnare, respektera och möta patienten på dennes nivå utan att inkräkta på vederbörandes 
tro och värderingar är av stor vikt när man som sjuksköterska vårdar en patient med annan 
kulturell bakgrund. Om all vårdpersonal på en vårdenhet har en gemensam vårdfilosofi som 
baseras på det humanistiska och holistiska synsättet och som respekterar patienten och 
vederbörandes värderingar ökar chansen att patienten blir sedd och bemött som den unika 
person den är (Strang, et al. 2002). Det är av stor vikt att sjuksköterskan har patientens 
kulturella bakgrund och religiösa traditioner i åtanke när hon lägger upp en plan för 
behandling av diabetes, det är viktigt att hon i den mån det går anpassar dieten så den passar 
patientens kultur (Wallin et. al., 2007).
Det är sjuksköterskorna som har den mest intima kontakten med patienterna och ansvarar för 
deras vård och att utformningen av vården uppfyller patienternas individuella önskemål. 
Därför är det en nödvändighet att sjuksköterskorna förstår patienten, kan bedöma och åtgärda 
utifrån patientens kulturella behov och på så sätt utvecklas patienternas tillit till 
sjuksköterskorna. Patienterna kommer med större sannolikhet hålla sig till planerad vård om 
de känner sig respekterade för sin kultur (Maier- Lorentz, 2008).

Kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten

Studien av Newman-Giger et. al (2006) visade att det är viktigt att komma ihåg att varje 
patient och vårdgivare har med sig individuella övertygelser och värderingar till patient -
vårdgivare  interaktionen. I dagens mångkulturella samhälle är det mer och mer vanligt att 
patient och vårdgivare kommer från olika kulturella bakgrunder och har sina egna trossystem 
som grundar sig på deras kultur och ursprung. Det är av stor vikt att kommunikationen mellan 
hälso- och sjukvårds personalen fungerar för att uppnå ett ömsesidigt godtagbart mål.
Vid språkproblematik i vårdandet av patienter med annan kulturell bakgrund än 
sjuksköterskans bör professionell tolk användas och inte släktingar då detta kan leda till att 
felaktig information framförs och även skapa etiska dilemman gällande konfidentialiteten. Att 
anhöriga används som tolkar kan även rubba rollfördelningen inom vissa kulturer. Även 
informationsblad med diagnos, behandling och medicinering bör erbjudas i patientens 
modersmål (Aboul-Enein & Fatemeh, 2006). I studien av Cortis & Kendrick (2003) visar 
resultatet att sjuksköterskor i större utsträckning bör förvissa sig om att patienten med annan 
kulturell bakgrund verkligen förstår vad de vill uppnå med vården, då är det av stor vikt att 
kommunikationen fungerar.

När det finns språkbarriärer rekommenderas det att sjuksköterskan använder sig av enkla ord 
och inte komplicerade eller medicinska termer. Ännu viktigare i kommunikationen är att 
använda sig av icke-verbal kommunikation såsom handgester och ansiktsuttryck, detta kan 
hjälpa patienten att förstå innebörden av konversationen (Aboul-Enein & Fatemeh, 2006).
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Studien av Maier- Lorentz (2008) visade att det stora antalet personer från olika kulturer har 
lett till förändringar såsom rutinmässigt erbjuda patienten översättning till sitt språk då det 
behövs.

Sammanfattning av resultatet

Resultatet visar att det finns brister hos sjuksköterskor gällande den kulturella kompetensen. 
Vissa patienter upplevde sjukvården negativt, de inte blev sedda av sjuksköterskan och 
relaterade detta till att de hade en annan kultur än sjuksköterskan medan andra patienter 
upplevde sjukvårdspersonalen som trygghetsgivande men hade ändå ett behov av att söka 
kunskap från sitt hemland. Omvårdnaden av diabetespatienten med annan kulturell bakgrund 
bör baseras på ett humanistiskt och holistiskt synsätt med respekt och accepterande av 
patientens kultur. Resultatet visar både för och nackdelar med att genomföra sina kulturella 
traditioner trots att de kan vara en risk för hälsan p g a diabetesen.  Vidare framkommer 
vikten av att sjuksköterskan tillsammans med patienten och anhöriga sätter upp mål som 
respekterar patientens kultur och är anpassade efter patientens önskemål. För att kunna ge en 
tillfredställande omvårdnad samt kunna ge information till och undervisa patienten på ett bra 
sätt krävs att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient fungerar. Vid språkbarriärer 
bör tolk användas och information ges på patientens modersmål för att undvika att 
missförstånd uppstår.

DISKUSSION

Metoddiskussion

Då syftet med studien är att belysa omvårdnaden av diabetespatienter med annan kulturell 
bakgrund än sjuksköterskans är artiklarna som ligger till grund för studien både vetenskapligt
granskade och relevanta. Författarna i denna studie har använt sig av en litteraturöversikt och 
på så sätt skapat en över blick av problemet kring omvårdnaden av diabetespatienter med 
annan kulturell bakgrund än sjuksköterskans. Artiklarna som använts i resultatet är utifrån 
både patientens och sjuksköterskans perspektiv då författarna anser att det är av stor vikt att 
belysa olika perspektiv för att få en större bild av omvårdnaden av diabetespatienter med 
annan kulturell bakgrund. Artiklarna i resultatet handlar inte enbart om diabetespatienter, 
dock är alla om omvårdnad av patienter med annan kulturell bakgrund och därför anser 
författarna att de artiklar som ej omfattar diabetespatienter ändå ger kunskap om omvårdnad 
av patienter med annan kulturell bakgrund och är relevanta även för diabetespatienter. 

Det som kan vara mindre positivt i denna litteraturöversikt är att artiklarna är från olika länder 
och uppfattningarna av kulturer och omvårdnad skilja sig åt. Trots detta så anser författarna 
att de fick fram gemensamma teman av de analyserade artiklarna.
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Genom att söka artiklar i olika databaser har urvalet av artiklar varit vetenskapligt granskade.
En manuell litteratursökning direkt i olika tidskrifter har även gjorts. I en litteraturöversikt 
kan både kvalitativa och kvantitativa studier användas, dock föll det sig så att studierna som 
valdes att analyseras var med kvalitativ ansats. Risken med att göra en litteraturöversikt är att 
artiklar som stödjer författarens egna ståndpunkt väljs ut, detta har författarna av denna 
litteraturöversikt haft i åtanke i valet av studier och försökt att hålla ett så neutralt synsätt som 
möjligt genom hela uppsatsarbetet .

Sökningen av artiklar till denna litteraturöversikt skedde i flera etapper och med olika 
kombinationer av sökord. Författarna har valt att bara presentera den sista sökningen av 
artiklar, då det slutgiltiga urvalet gjordes. 

Genom att följa Fribergs (2006) metod avseende hur en litteraturöversikt bör genomföras 
anser författarna att materialet till studien har blivit väl genomarbetat. Författarna genomläste 
artiklarna noga flera gånger var för sig, diskuterade och analyserade sedan vad de kommit 
fram till och sammanställde sedan detta i resultatet. Då majoriteten av artiklarna är på 
engelska har författarna varit noga med att översätta dessa noggrant för att undvika att de 
tolkats på fel sätt. 

Författarna anser att de har fått fram trovärdiga forskningsresultat och lagt en grund för 
eventuell fortsatt forskning inom området.

Resultatdiskussion

Resultatet visar att det finns för lite kunskap hos sjuksköterskor gällande andra kulturer. 
Tidigare forskning visar brister i förståelse för olika kulturer och undervisning/information till 
patienter med annan kulturell bakgrund.  I resultatet framkommer vikten av kulturell 
självmedvetenhet hos vårdpersonal, vilket innebär att vara medveten om sina egna 
värderingar och sin egen tro. Även sättet att se på hälsa varierar bland kulturerna. 
Omvårdnaden bör baseras på att man ser till alla delar hos patienten; det fysiska, psykiska, 
emotionella, sociala och andliga (Maier-Lorentz, 2008). Med kulturell medvetenhet kan 
sjuksköterskan få en bättre förståelse för olika beteenden hos patienten relaterat till olika 
kulturer. Alla kulturer har olika sätt att uttrycka fysiska, psykiska, emotionella och spirituella 
känslor. 

Det framkommer i denna litteraturöversikt att vården bör baseras på ett humanistiskt och 
holistiskt synsätt för att kunna se patienten som en unik individ (Strang et. al, 2002), detta 
anser författarna bör framhävas. I översikten framkommer även patienternas upplevelse av 
omvårdnaden och här belys vikten av att som sjuksköterska vara närvarande och förstående. 
Kulturella och etniska skillnader kan skapa problem i omvårdnaden men dessa kan övervinnas 
om relationen mellan sjuksköterskan och patienten är god. 

Författarna anser att all vård ska individanpassas och att sjuksköterskor ska se det unika i 
varje patient och respektera vederbörandes kultur och religion. Författarna stärker sitt 
argument med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) om omvårdnad inom hälso-
och sjukvården:
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”Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och 
bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att 
ge möjlighet till en värdig död (Raadu,2008)"

Att kunna utöva sin egen tro med tillhörande traditioner är av stor vikt för välbefinnandet hos 
patienten och behandlingen bör därför anpassas så att patienten i största möjliga mån 
fortfarande kan göra detta. Ibland kan det vara så att traditioner kan vara av det slag så de 
påverkar sjukdomen på ett negativt sätt, t ex den traditionella maten i vissa kulturer., men 
ibland får sjusköterskor bortse från detta och respektera patientens val om att utöva traditioner. 
Det ända sjuksköterskan kan göra är att upplysa patienter angående risker och påverkan, i 
slutändan är det patientens självbestämmande som råder. Även om detta skapar en stor 
frustration hos den vårdande sjuksköterskan så är hon tvungen att i sin profession ändå 
behandla patienten med respekt och förståelse. Patienten är den som bäst känner sin kropp 
och hur den reagerar på yttre och inre faktorer, det är därför viktigt att sjusköterskan tar 
lärdom av patientens upplevelser av sin sjukdom. I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska (2005) står det skrivet att som sjuksköterska ska man ta tillvara på 
patientens kunskaper och erfarenheter. 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor  (socialstyrelsen, 2005) har alla människor oavsett 
hudfärg, ålder, trosuppfattning, kultur, handikapp eller sjukdom, kön, nationalitet, politisk åsikt, 
ras eller social status rätt till en god omvårdnad.

Att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient fungerar är av stor vikt för att 
omvårdnaden ska bli så bra som möjligt. I denna översikt framkommer betydelsen av att 
använda tolk vid behov och/eller informationsmaterial på patientens modersmål för att 
förvissa sig om att en patient med begränsade språkkunskaper har förstått det sjuksköterskan 
vill förmedla. Fungerar inte kommunikationen är risken stor att missuppfattningar 
uppkommer och detta kan leda till att patienten inte sköter sin diabetes på ett bra sätt. En 
diabetespatient som ej sköter sin diabetes kan drabbas av komplikationer som beskrivs i 
bakgrunden. Behandlingen av diabetes består till stora delar av egenvård. Patienten får 
information och undervisning av sjuksköterskan/vårdansvarig om hur vederbörande skall 
sköta sin diabetes, då är det av stor vikt att patienten förstår det som 
sjuksköterskan/vårdansvarig vill förmedla. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med 
patienter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt och förvissa sig om att patienten förstår 
given information.

Vikten av ett gott bemötande och en god omvårdnad för patienten lyfts fram i resultatet. I 
studien av Povlsen & Ringberg (2008) utrycker en av deltagarna att det allra viktigaste är 
vårdarens humanitet, att hon/han är ärlig, förstående och pålitlig. I studien av Cortis & 
Kendrick (2003) upplevde en deltagare att han blev mekaniskt vårdad i stället för att 
sjuksköterskan försökte skapa en god vårdrelation (a a). Författarna av denna litteraturöversikt
anser att ett gott bemötande lägger grunden för en fortsatt god vårdrelation. Som 
sjuksköterska ska man förvissa sig om att patienten är nöjd med vården och att vederbörande 
får en god omvårdnad oavsett kultur, religion och etnisk bakgrund. Eriksson (2000) beskriver 
hur kärnan i mötet mellan patient och sjuksköterska utgör hela vårdprocessen, att det är 
viktigt att man har kunskaper så att man ser hela människan. Då skapas en trygghet för 
patienten och en möjlighet för vederbörande att vara delaktig i sin vård.
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Enligt Katie Eriksson (2000) är en helhetssyn av människan viktig i vårdandet och att kärnan i 
vårdprocessen utgörs av relationen mellan patient och vårdpersonal. Eriksson betonar att det 
är viktigt att sjuksköterskan och annan vårdpersonal ständigt fördjupar sin kunskap om den 
unika människan för att kunna utöva sitt yrke med skicklighet ( a a ).

I de analyserade artiklarna fanns inget med om dokumentation. Sjuksköterskan ska enligt lag 
dokumentera patientens uppgifter och därmed även vederbörandes kultur. Att dokumentera 
patientens kulturella bakgrund är av stor vikt, då det är olika personal som jobbar och det kan 
vara svårt att rapportera över allt som har med patientens kultur att göra. Därför anser 
författarna att finns de kulturella aspekterna och patientens önskemål relaterat till kulturen 
dokumenterat så ökar chansen för att patienten ska få en så individuell och tillfredställande 
vård som möjligt. Eriksson (2000) tar upp vikten av att genomföra en patientanalys för att få 
en helhetssyn av patienten och därmed kunna ge patienten en optimal vård.

KONKLUSION

I denna litteraturöversikt framkom det att sjuksköterskorna behöver ha kunskap om andra 
kulturer för att kunna ge en tillfredställande vård. Sjuksköterskorna måste förvissa sig om att 
patienterna förstår vad sjukdomen och behandlingen innebär. För att upprätta en 
individanpassad behandlingsplan måste även sjuksköterskan förstå patienten, vederbörandes 
levnadssituation och förutsättningar. Sjuksköterskan kan överösa patienten med information 
och kunskap men utan att sätta sig in i patientens situation blir en fullgod behandling omöjlig. 
Författarna vill trycka på vikten av att informationen ges korrekt. Vid språkproblem bör 
professionell tolk användas och informationshäften erbjudas på patientens modersmål för att 
göra patienten delaktig i upprättandet av behandlingsplanen.
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BILAGA 1

Tabell 3 Översikt av analyserad litteratur som ingår i resultatet
Nr Titel 

Författare 
Årtal

Tidskrift Syfte Metod Resultat

1 How language 
barriers impact 
patient care: A 
commentary. 
Faisal H. 
Aboul-Enein & 
Fatemeh 
Ahmed, 2006

Journal 
of 
Cultural 
Diversity

Syftet var att se 
over hur 
språkbarriärer 
påverkar 
vårdandet.

Litteraturöversikt 
Resultatet visar att 
kommunikationen är 
viktig I vårdandet. 
Om språket är ett 
hinder i vårdandet är 
det av stor vikt att 
vårdpersonal tar hjälp 
av tolkar för att 
kunna förmedla sig. 
Information på 
patientens språk.

2 Transcultural 
nursing: it`s 
importance in 
nursing 
practice. Maier-
Lorentz, 2008

Journal 
of 
Cultural 
Diversity

Identifiera 
faktorer viktiga 
för transkulturell 
omvårdnad och 
analysera 
metoder för att 
införa kulturell 
kompetens i 
omvårdnaden

Litteraturstudie Resultatet visar att då 
patienter med 
varierande kulturella 
bakgrunder växer till 
antal är det viktigt att 
sjuksköterskor 
individualiserar 
vården utifrån ett 
holistiskt synsätt 
grundat på varje 
patients kulturella 
behov.

3 Learning to live 
with a child 
with diabetes –
problems 
related to 
immigration 
and cross-
cultural 
diabetes care.
Povlsen, L & 
Ringsberg, K,C, 
2008

Nordic 
college of 
caring 
sciece

Syftet med 
studien var att 
utforska 
variationer i hur 
föräldrar som 
lever som 
invandrare i 
Danmark och i 
deras hemland 
lärt sig att leva 
med ett barn 
som har 
diabetes.

Kvalitativa 
intervjuer med 
invandrarföräldrar 
till barn som fått 
diagnosen diabetes 
i Danmark.

Resultatet visar att 
invandrarfamiljer kan 
behöva speciellt 
pedagogiskt, 
psykologiskt och 
socialt  stöd för att 
lära sig hantera 
barnets sjukdom.



B

Nr Titel Författare 
Årtal

Tidskrift Syfte Metod Resultat

4 Beliefs about health 
and illness essential 
for self-care 
practice: a 
comparison of 
migrants 
Yugoslavian and 
Swedish diabetic 
females.Hjelm,K., 
Nyberg,P.,Isacsson, 
Å.,&Apelqvist, 
J.,1999

Journal of 
advanced 
nursing

Syftet var att 
jämföra 
föreställningar av 
hälsa och sjukdom 
mellan 
jugoslaviska 
invandrar kvinnor 
och svenska 
kvinnor som har 
diabetes

Kvalitativ 
intervju.

Resultatet visar 
skillnader i 
upplevelsen, 
hantering och 
förståelsen av 
sjukdomen mellan 
jugoslaviska och 
svenska kvinnor.

5 Nursing ethics, 
caring and culture
Cortis, J,D., & 
Kendrick, K, 2003

Nursing 
ethics

Syftet var 
invandare från 
Pakistans 
världssyn, 
kulturella 
värderingar och 
levnadsvanor i 
relation till deras 
förväntningar och 
erfarenheter av 
sjukvården i UK.

En kvalitativ 
intervjustudie.

Resultatet visar 
att sjuksköterskor 
i större 
utsträckning bör 
förvissa sig om att 
patienten med 
annan kulturell 
bakgrund 
verkligen förstår 
vad de vill uppnå 
med vården.

6 Diabetes: a cross-
cultural interview of 
immigrants from 
Somalia. Wallin, A-
M., Löfvander, M., 
& 
Ahlström, G., 2007

Blackwell 
Publishing 
Ltd

Syftet var att 
beskriva hur 
diabetespatienter 
från Somalia 
upplever det 
dagliga livet i 
Sverige och hur de 
hanterar 
diabetesrelaterade 
problem.

Kvalitativa 
intervjuer med 
19 vuxna 
diabetiker 
födda i 
Somalia och 
nu bosatta i 
Sverige. 

Studiens resultat 
ger 
vårdpersonalen 
information om 
hur en 
minioritetsgrupp 
hanterar och 
upplever diabetes. 
Resultatet visar 
hur viktigt det är 
att ta hänsyn till 
patientens 
kulturella och 
religiösa 
bakgrund.



C

Nr Titel Författare 
Årtal

Tidskrift Syfte Metod Resultat

7 Spiritual needs 
as defined by 
Swedish nursing 
staff. Strang, S., 
Strang, P., & 
Ternestedt, B-
M. 2002

Journal 
of 
Clinical 
Nursing

Syftet var att 
beskriva hur svensk 
vårdpersonal vid sex 
olika vårdenheter 
uppmärksammade 
spirituella behov hos 
patienterna.

Frågor med 
fokus på studien 
mailades till 191 
sjuksköterskor 
och av dessa 
samlades data in 
från 141 
stycken.

Resultatet visar att 
majoriteten av 
deltagarna ansåg 
att det var viktigt 
med en holistisk 
vård.

8 Multi-cultural 
and multi-ethnic
considerations 
and advanced 
directives: 
developing 
cultural 
competency. 
Newman-Giger, 
J., Davidhizar, 
E-R., & 
Fordham, P., 
2006

Journal 
of 
cultural 
diversity.

Syftet var att 
beskriva hur 
kulturell kompetens 
kan utvecklas och 
betydelsen av den.

Litteraturstudie Resultatet visar att 
vårdpersonalens 
kulturella 
förståelse och 
känslighet för 
kulturen är viktig i 
vårdandet, 
speciellt i den 
palliativa vården. 

9 Andlighet i 
vården- en 
intervjustudie 
bland 
vårdpersonal.
Carlén, K. & 
Nilsson, 
K.,2007

Vård i 
norden

Syftet är att utforska 
vårdpersonalens 
erfarenheter av den 
andliga
dimensionen i 
omvårdnadsarbetet

Intervjuer med 
kvalitativ ansats.

Resultatet av 
denna studie visar 
att vårdrelationen 
är en förutsättning 
för att kunna 
upptäcka och 
möta andlighet 
och att det är i 
denna som 
andlighet 
synliggörs.


