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Sammanfattning Antalet människor med en annan kulturell bakgrund 
ökar i Sverige. Den förändringen i samhället får 
effekter inom sjukvården som det inte riktigt finns 
metoder för att möta. Mötet med muslimska kvinnor 
är ett sådant område. Syftet med studien var att 
beskriva mötet mellan sjuksköterskan och kvinnliga 
muslimska patienter. Studien genomfördes som en 
litteraturstudie och resultatet som baserade på 9 
artiklar visade brist på kunskap om kulturer och 
religioner bland sjukvårdspersonal. För att uppnå ett 
tillfredsställande möte mellan vårdaren och patienten 
krävs det att vårdpersonalen har kunskap om olika 
kulturer och religioner. Studien visar dessutom på ett 
behov att sjuksköterskor arbetar med sig själva för att 
få instinkt i hur deras egna kulturella uppfattningar 
påverkar sjuksköterskan i hennes/hans yrkesroll. I 
mötet upplevde patienterna att sjuksköterskorna hade 
ett stereotypt förhållningssätt och hade svårt att 
tillgodose patienternas behov. Med hänsyn till det 
gavs förslag för förbättring inom den befintliga vård 
och omsorg genom kurser och seminarier om kultur 
och religion samt konkret information om Islam och 
muslimska kvinnliga patienters behov i vård 
institutioner. Madeleine Leiningers teori om 
kulturellt anpassad vård användes som 
omvårdnadsteoretisk förankring. 
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Abstract The number of people with another culture is 
increasing in Sweden. This change in society brings 
consequences in health care that has not any methods 
to manage. The Muslim woman’s meeting with the 
health care is one of those areas. The aim with this 
study was to describe the nurses meeting with female 

Muslim patient. The study carried out as a literature 
study and the results which based on 9 articles 
showed the lack of knowledge about culture and 
religion among health care staff. The authors further 
believed that to achieve an adequate result with 
meeting between staff and patient requires 
knowledge about different culture and religion. The 
study shows furthermore a necessity for nurses 
training individually to create instinct in how their 
own cultural opinion affects the nurse in her/his 
profession. The patients felt like nurses had a 
stereotype to doing their job and got very difficult to 
satisfy patients with the needs. In view of the 
circumstances it notifies proposals to improvement in 
the existing health care through curses and seminars 
about culture and religion but even concrete 

information about Islam and Muslim female patient’s 

needed in an institutional care. Madeleine 
Leininger’s theory of culture care was used as the 
conceptual framework and support for the study. 
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Inledning 
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1 982:763) (1) och lagen om åligganden för personal 
inom hälso- och sjukvården (SFS 1 994:953) (2) bör vården utgå från en helhetssyn på 
människan. I hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att målet för hälso- och sjukvården 
är en god hälsa och en vård för lika villkor för hela befolkningen, vården skall vara av god 
kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet, vården skall främja goda kontakter 
mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, vården skall ges med respekt för alla 
individers lika värde för den enskilda människans värdighet och vården skall bygga på respekt 
för patientens självbestämmande och integritet (1,2). 
Den ökande immigration i världen har orsakat en global samhällsförändring vilket även 
inkluderar Sverige som utmärker sig genom en förändrad befolkningssamansättning. 
Vårdpersonalen ställs för nya krav i bemötande av immigranter. Behovet att anpassa 
omvårdnaden efter patientens kulturella bakgrund är relaterad till sjuksköterskans kunskap om 
olika kulturer, det vill säga kunskaper som sjuksköterskan skaffar sig genom sin utbildning. 
En viktig färdighet är att kunna observera kulturella, religiösa och traditionella olikheter. För 
patienten är det viktigt att bli behandlad som en unik och värdefull individ, bli accepterad, få 
möjlighet till medbestämmande och självbestämmanderätt och att få uttrycka sina känslor. 
Sjuksköterskans förhållningssätt till patienten återspeglar hennes/hans värdeskapande 
egenskaper eller avsaknad av dem (3).  
För att muslimska patienter ska kunna ges värdig vård enligt svenska hälso- och 
sjukvårdslagen behövs ökad kunskap och förståelse för denna patient gruppens värderingar. 
Idag finns det väldigt lite av det transkulturella omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen vilket 
visas i en artikel av M. Chevannes (4).  
 

Bakgrund 
 
Omvårdnaden måste anpassas till patientens bakgrund och hennes kulturrelaterade 
värderingar. M. Leininger definierar kultur som inlärt livsstil, handlingar av individer och 
grupper, normer, symboler, värderingar och uppfattningar överfört genom generation till 
generation. Omvårdnad är en naturvetenskaplig och transkulturell humanistiskt omsorgs 
disciplin (5). Islams traditioner är manligt och kvinnligt strikt uppdelat utanför äktenskapet, 
därför skall undersökningar och omvårdnad helst utföras av en person av samma kön. Om 
patienter är allvarligt sjuka och inte finns någon vårdare av samma kön får dock någon av det 
andra könet hjälpa patienten. Enligt islam skall en muslimsk kvinna eller man inte hälsa 
handhälsning på en av det motsatta könet. Mannen är familjens överhuvud och därmed den 
som har det yttersta ansvaret. Mannen skall skydda sin fru och sina barn från faror och hjälpa 
dem (6). 
 

Sjuksköterskan kan välja mellan tre olika sätt att ge en kulturbaserad omvårdnad: anpassning 
av eller förhandling om kulturrelaterad omsorg ,bevarande eller upprätthållande av 
kulturrelaterad omsorg och omformning eller omstrukturering av kulturrelaterad omsorg. 
Sjuksköterskan måste anpassa omvårdnaden efter patientens kulturella bakgrund. För att 
patienten ska bli bättre så måste hon känna att omvårdnaden som ges till henne är meningsfull 
och tillfredställande (5). Sjukvårdspersonalen tycker ibland det är svårt att bemöta, vårda och 
behandla patienter med andra kultur (6). I en studie gjord av Cortis JD visade sig att en del 
sjuksköterskor tror att ge vård i en kulturell eller spiritual sätt kan påverka patientens 
återhämtning men en del andra tycker inte det samma. Detta på grund av att sjuksköterskorna 
hade svårt att koppla dessa två koncept dvs. att ta hand om patienter och ta hänsyn till deras 
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kulturella bakgrund. Cortis JD skriver att detta har samband med de västerländska värderingar 
(7). 
 
Ofta i samband med patientens uppfattning om hälsa, sjukdom och behandlingspraxis kan te 
sig mycket främmande. Eventuella kommunikations-problem bidrar till det med. Som 
vårdarbetare är det lätt att generalisera över patienter som inte har ett självklart förhållande till 
västerländska behandlingsmetoder och betrakta dem som besvärliga patienter. Vid 
inläggningen på sjukhus måste patienten kämpa med att anpassa sig till sjukhuskulturen, 
något som kan vara ovant för vem som helst. Sjukhus har sin hierarki, sitt fackspråk och sin 
speciella umgängesform som patienten måste sätta sig in i för att finna sig till rätta och förstå 
vad som händer. Om personalens uppfattningar om hälsa, sjukdom och behandling är helt 
annorlunda än patientens kan eventuellt framkalla en kulturkrock. De aktuella hälsoproblemen 
tillsammans med de okända sjukhus miljön minskar patientens förmåga att framhäva sina 
behov och få dem tillgodosedda (6). 
 

Islam 
 

Ordet Islam är arabisk och betyder fred, harmoni, hängivenhet och lydnad. Islam är religionen 
och en muslim är en person som frivilligt godtar Guds högsta myndighet och strävar efter en 
tillvaro i evighet med Guds uppenbarelse. Muslim är den som har accepterat islam som sin tro 
(8). Källorna till islamiska lagar är bl.a. koranen dvs. den heliga boken. Islamiska lagar 
handlar bl.a. om förhållandet mellan människor och gud, allmänna riktlinjer för ett 
moralisktreligiöst liv, sociala umgängesformer och hygienföreskrifter (9).  En muslim 
accepterar innehållet i koranen som är absolut normerande men även seder hur profeten 
Muhammed betedde sig i olika situationer. En utövande muslim strävar att felfritt kunna 
Allahs bud, göra gott och avstå från det onda (6). Islam är en världsreligion som räknar med 
en enda Gud och betonar vikten av bön och botgöring. Den är ursprungligen arabisk, grundad 
av profeten Mohammed och har åtskilliga berörings punkter med kristendomen och 
judendomen (10). De kunniga inom islam erkänner att människan omöjligt till punkt och 
pricka kan hålla sig till alla lagar och regler i dagens samhälle. För att undvika att attrahera 
någon av det motsatta könet döljer muslimen sin kropp och måste klä sig anständiga dvs. 
kvinnan ska skyla kroppsformer, genitalier och sitt hår med slöja eller hijab (8). Med 
praktiserande muslim avses personer som ber dagligen, håller fasta under fasta månaden 
Ramadan och verken dricker alkoholhaltiga drycker, äter fläskkött eller diverse 
blodprodukter. Födans betydelse poängteras starkt inom islam. Rätt föda ger upphov till 
konstruktiv beteende (11). 
 
Personer som har sitt ursprung i en kultur som domineras av islam men som själva knappast 
alls eller i ringa omfattning utövar de rutiner som föreskrivs kan betecknas som etiska 

muslimer. För den utövande är islam en trosgemenskap vilket för den etniska muslimen är 
snarare en kulturell bakgrund. Bland muslimer finns variationer i livsstil och värdeupp-
fattningar.  I vilken grad man praktiserar sin religion är mycket olika. Det finns de som ut-
övar vissa delar av islam och väljer bort hijab (11). 
 
Islamisk tradition understryker att den troende skall besöka dem sjuka för att inge dem hopp 
och för att ordna för deras bekvämlighet. Det är enligt Islam förbjudet för en sjuk att be om att 
få dö eller önska sig döden. Att begå självmord är en svår synd och dödshjälp uppfattas som 
mord (11). 
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Enligt islam har människan en kropp och själ. Människans själ kan bli ond eller god och var 
och en har ansvar för att välja det ena eller det andra livet. När en människa dör skiljs kroppen 
och själen åt. Tron på livet efter döden är ett väsentligt inslag i islams lära. De flesta muslimer 
vill helst dö hemma med anhöriga omkring sig. Anhöriga utövar sina islamiska ritualer så som 
att läsa koranen och be till gud om hjälp i den svåra situationen och om förlåtelse för de fel 
den döende har begått under livet (12). 
 
Muslimer vill själva tvätta den avlidne enligt islamiska regler. Tvättningen utförs med tvål 
och vatten efter en viss ritual. Det är mycket viktigt att män tvättar män och kvinnor tvättar 
kvinnor (11). 
 
Uppfattningen att sjukdomsbotande är ett kall, har varit utmärkande för islam historisk sett 
både i teorin och praktiken. Tålmodighet och ödmjukhet är två egenskaper som framhävs 
lämpliga för den som ägnar sig åt att vårda och bota sjuka enligt islam. Vårdaren skall ha 
ambitionen att ta ansvar, vara känslig, motiverad och ha engagemang för att handla rätt. 
Patienten skall ges generöst med tid samtidigt som vårdaren lyssnar mer och talar mindre 
(11). 
 

Leiningers omvårdnadsteori: Culture Care Diversity and Univesality 
 
Kulturkrockar och kulturellt lidande beror på okunskap och en okänslighet bland vård 
personal för kulturella skillnader och det är viktigt att genom ”ethnonursing” belysa olika 
kulturers uppfattning om vård. Leininger ser kultur som en riktning för uppfattningar om hur 
en människa bör leva, hålla sig frisk och bör dö. Kulturen lärs in och överförs från generation 
till generation och individen har en sorts färdiga lösningar för sina problem. Leininger betonar 
att människan är en kulturell och social individ med många behov. Dessa behov styrs av 
kulturella normer och interaktion med andra. Att bli medveten om olikheter, kulturella 
värderingar, normer och vanor är nödvändigt om man vill kommunicera, arbeta och leva med 
andra människor (5). 
 
Leininger formulerade en omvårdnads teori, Culture Care Diversity and Univesality och 
beskriver i den länken mellan antropologi och vård, omsorg eller omvårdnad som kan 
användas med olika infallsvinklar. Denna teori bygger på en helhetssyn där sjuksköterskan 
arbetar tillsammans med patienten för att skapa en kulturanpassad vård. Meningen med teorin 
är att upptäcka, dokumentera, tolka, förklara, och förutsäga några faktorer som påverkar 
vården. Detta sker både utifrån ett utomstående perspektiv (etic) och utifrån ett kulturellt 
inifrån perspektiv (emic), för att förklara uppfattningar relaterade till vad en kulturellt 
samstämmig vård innebär. Målet med teorin är att genom en kulturanpassad vård skapa 
livskvalitet och hälsa för människor eller hjälpa dem bemästra handikapp eller möta döden 
(5). 
 
Enligt teorin så finns det allt större behov att inom omvårdnad förstå människor utifrån skilda 
kulturer i takt med att kunna integrera och möta människor från olika kulturer och bistå dem 
med deras hälsoproblem. Omvårdnaden måste därför med nödvändighet innefatta kunskaper 
om mångkulturell omvårdnad. Fokus i en kulturrelaterad omvårdnad är kunskaper som berör 
olika kulturers sätt att uppfatta omvårdnadens innehåll, värderingar och normer relaterade till 
hälsa och ohälsa (5). 

 
Teorin är skapad utifrån tre byggstenar 
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Leininger har beskrivit den teoretiska kunskap som behövs för att nå fram till en 
kulturanpassad vård. Den första byggstenen innebär ett antagande att det mellan kulturer i 
världen finns skillnader och likheter i uppfattning kring vad vård är och innebär och även dess 
betydelse för människan. För sjuksköterskan innebär det att hon/han måste ta reda på vad 
dessa skillnader och likheter i vårdandet av individer från olika kulturer (5). 
 
Den andra byggstenen innebär att världsuppfattning, sociala levnadsmönster till exempel 
religion, professionella och folkliga uppfattningar om vård, ekonomi, utbildning, 
släktförhållande, etisk historia, miljö och språk har stora betydelser på den kulturellt 
anpassade vården i olika kulturer. Dessutom poängterar Leninger att kulturrelaterade vård 
eller omvårdnads- skillnader och likheter mellan professionella vårdgivare och vårdtagare 
föreligger i alla mänskliga kulturer världen över. 
 
Den tredje grundstenen identifierar tre strategier som sjuksköterskan kan välja mellan i sin 
strävan efter att uppnå målet om en kulturanpassad vård d.v.s. omstrukturering eller 
omformning av kulturrelaterad vård, omformning av eller förhandling om kulturrelaterad vård 
Och bevarande eller upprätthållande av kulturrelaterad vård (5). 
 
Leininger har formulerat sina teoretiska antaganden i en holistisk modell dvs. Sunrise eller 
Soluppgångs modell. Modellen skapades som ett stöd för att i studien av en kultur, fånga en 
totalbild av de olika ingående företeelserna och innebörderna. Den innefattar begreppen 
verklighetsuppfattning, släktband, teknologi, ekonomi, miljö, kultur betingade värderingar, 
religion och etno-historia dessutom förklarar hur dessa antas förklara och påverka 
kulturrelaterad omsorg. 
 
Enligt Leninger behöver inte alla faktorer i modellen användas utan skall ses som riktlinjer. 
Att bearbeta de begrepp som ingår i ”sunrise” modellen leder alltså till en ökad förståelse för 
den mänskliga omsorgens påverkan på hälsa och välbefinnande inom alla strukturella nivåer 
(5). 
 

Syfte 
 
Syftet med denna studie var att beskriva mötet mellan sjuksköterskan och kvinnliga 
muslimska patienter inom hälso- och sjukvården. 
 

Metod 
 
Uppsatsen är en litteraturstudie. 
 

Datainsamling 

Artiklarna söktes i de elektroniska databaserna PUBMED och CINAHL och därefter genom 
manuell sökning. Utifrån syftet skapades relevanta sökord. I PubMed användes MeSH termer 
vid sökningen och i CINAHL användes databasens Subject heading. Sökorden var: 
Transcultural nursing, Islam, Muslim female patient, Transcultural care, Cultural sensitivity 
and Islam och Nursing staff/hospital and Sweden. Sökorden kombinerades olika sätt. 
Kombinationerna presenteras i Tabell 1. En manuell sökning gjordes i de funna artiklarnas 
referenser för att hitta intressanta artiklar som skulle motsvara syftet. Det fanns dock inga 
artiklar som kunde användas i denna studie.  
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Inklusionskriterier; artiklarna skulle vara publicerades efter 1990, var vetenskapligt 
granskade, skrivna på engelska och urvalet skulle vara om kvinnor.  

Exklusionskriterier; muslimska barn.  

Sökningarna resulterade i 9 artiklar som motsvarade syftet. Alla studier som användes i 
arbetet hade kvalitativ metod utom en som hade kvantitativ metod.  

Tabell 1  

Databas  Sökord  
Antal  

träffar  

Genomlästa  

Abstract  
Urval 1 

Urval 2  

Valda 
artiklar  

Referens  

i arbetet  

CINHAL  Transcultural nursing 318  120  48  4  15,16,18,21 

Pubmed  
Islam och Nursing 
care  

58  27  11  2  22,19  

CINHAL  
Trancultural care and 
Sweden  

9  9  3  1  14 

CINHAL  
Cultural sensitivity 
and Islam  

16  5  2  1  17 

CINHAL  
Nursing 
staff/hospital and 
Sweden  

45  30  7  1  20 

 
Databearbetning 

Artiklarna lästes i sin helhet ett flertal gånger och sammanfattades. Artiklarna belyste mötet 
både ur sjuksköterskans och patientens perspektiv varför resultatet presenteras utifrån de två 
kategorierna; Mötet ur sjuksköterskans perspektiv och Mötet ur patientens perspektiv.  

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades och värderades utifrån Willman & Stoltz 
kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ och kvantitativ metod (13). 

En översikt av artiklarna redovisas i bilaga 1.  

 

Resultat 
 

Mötet ur sjuksköterskans perspektiv 
 
I studien som gjordes av Ekblad & Martilla framkom att seminarier och diskussioner om 
andra kulturer och religioner ökar sjukvårdspersonalens kunskaper, först och främst blir det en 
ökad medvetenhet. Medvetenheten om andra sociala och religiösa kulturella frågor i arbetet 
leder till en ökad öppenhet, t.ex. personalen frågar mer om patientens önskningar i det dagliga 
livet. Medvetenheten kan också innebära en ökad förståelse för språk problem, och kan 
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resultera i försök att minimera språk hindren med hjälp av tolk. I samma studie tyckte 
sjuksköterskorna att frågor om olika kulturer ger medvetenhet, inte bara om andra kulturer 
utan också om deras egna kulturella bakgrunder. Några utav dessa sjuksköterskor hade bott 
utomlands, och under denna period hade insett hur viktiga, deras egna sociala kulturella 
traditioner, var för deras sätt att leva (14). 
 
Det framkom i flera studier att termen muslim tolkas av sjuksköterskan som en kollektivterm 
oavsett var den enskilde muslimen kommer ifrån. Enligt samma studier, om sjuksköterskan 
känner till den etiska synen på omsorg, kan hon/han ge den omvårdnad som passar patientens 
religiösa uppfattningar och förväntningar (15,16). 
 
I vissa av artiklarna framkom att brist i kommunikation pga. språksvårigheter var en barriär 
som hindrade sjuksköterskor från att etablera en relation med patienter med muslimsk 
bakgrund (16,17,18). Där kunde anhöriga spela stor roll, genom att tolka för sjuksköterskorna 
och patienterna. Anhöriga kunde hjälpa dem att etablera en god relation och fungera även som 
den förlängda armen för patienten i omvårdnadssituation (15,19). 
 
I Bois studie tyckte sjuksköterskorna att anhöriga spelade en viktig roll i patientvården. 
Sjuksköterskorna tyckte att det var mycket praktiskt att ha anhöriga nära patienten, därför att 
anhöriga var en huvudkälla till information om patientens religiösa krav genom att tolka. 
Genom en klarare kommunikation mellan patient och sjuksköterskan fick sjuksköterskorna 
tydlig information om patientens kost och vilken sort mat patienten kunde få äta i enlighet 
med Islam (14,18). 
 
Socialt stöd och familjens närhet har stor betydelse för muslimska kvinnor. Vid 
sjukdomstillstånd tillför det stöd och säkerhet både fysisk och emotionellt. Patientens smärta 
minskar när familjen är på besök. Socialt stöd fungerar som positiv stimuli för att döva 
smärtan (15,18). Antalet anhöriga som besökte muslimska patienter på ett sjukhus var många 
vilket upplevde sjuksköterskorna som problematiskt (14,18). Personalen ville hellre ha 
kontakt med en eller två släktingar istället för alla för att få klar kommunikation med sin 
patient och ge individanpassad omvårdnad (18). Sjuksköterskorna nämnde i studien att 
släktingar till muslimska patienter var mer aktiva än svenska patienters anhöriga (14). 
 
I en studie som handlade om andliga behov hos patienter beskrev sjuksköterskorna två 
patientgrupper som hade andliga behov. Den ena gruppen bestod av patienter som var svårt 
sjuka och döende oavsett religion och den andra gruppen bestod av muslimska invandrare. 
Sjuksköterskorna uttryckte sitt behov, i större utsträckning, av utbildning för att kunna bemöta 
muslimska patienters behov (20). I en annan studie framkom liknande resultat det vill säga 
sjuksköterskorna saknade kunskap om patienternas andliga behov eller vad som påverkar 
patientens uppfattning om sin sjukdom. Enligt studien påverkade patienternas upplevelse på 
sjukhuset av sjuksköterskans okunskap om patienternas kultur och tradition. Som ett exempel 
hade sjuksköterskorna inte någon kunskap om muslimsk kost eller vilken sort mat muslimer 
fick äta eller inte. Sjuksköterskorna tyckte att en del muslimska kvinnor var rädda för att äta 
sjukhus maten eftersom de inte kände till ingredienserna vilket påverkade patienternas 
förbättringstakt (21). 
 
Det framkom av Cortis studie att sjuksköterskorna uppfattade kultur som statiskt istället för 
dynamiskt vilket påverkade mötet mellan sjuksköterskan och patient (156. Omeri beskriver 
iraniernas syn på omvårdnad i sin studie och förklarar att om sjuksköterskan känner till den 
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kulturella synen på omsorg, kan hon/han ge den omvårdnad som passar patientens religiösa 
uppfattningar och förväntningar (15).  
 

Mötet ur patientens perspektiv 
 
Enligt en studie upplevde patienterna att sjuksköterskorna hade en stereotypisk 
förhållningssätt till patienter med främmande kultur. Bra relation och kommunikation mellan 
våtrtagare och sjuksköterskan är mycket viktigt för omvårdnaden. Patinterna tycker att 
sjuksköterskor i en kulturell gemenskap har ofta likvärdiga uppfattningar om vad som är 
normalt och förväntat vilket gör att denna patientgrupp behandlas på ett kollektivt sätt (16).  
 
Muslimska patienter betraktar en vård, där hon får behålla sin identitet och sin tradition, som 
en bra omvårdnad, detta genom att kunna dels utöva religionen och dels ha sina traditionella 
kläder. Tron är en viktig del av muslimska kvinnliga patienters liv. Patienternas styrka 
kommer från tron när de upplever ohälsa. Enligt islam är det Gud som bestämmer över deras 
hälsa och sjukdom vilket gör att patienten accepterar sin sjukdom därmed är hon optimistiskt 
inställd till sin sjukdom (15, 16). 
 
I studien som gjordes av Cortis JD sade patienterna att bra omvårdnad kunde innefatta dels att 
se till patienternas behov av att be och dels av att upprätthålla sina Islamiska traditioner i 
sjukhusmiljön. Patienternas förväntningar av sjukvård var, att sjuksköterskan skall behandla 
alla patienter lika oavsett religiösa uppfattningar. Patienternas individuella värdighet och 
avskildhet förväntar de sig att sjuksköterskan skall respektera. I samma studie ansåg 
patienterna att det finns en stark länk mellan vård uppfattning och islamiska värderingar, vad 
det gäller respekt för individens värdighet och privatliv (16). 
 
Tsianaskas skriver i sin studie som handlar om muslimska gravida kvinnors upplevelser av 
vården. Enligt dessa kvinnor hade vården i Australien mycket hög nivå. Sjukvårdspersonalen 
var känsliga och behandlade dem på ett humanistiskt sätt, men ändå hade dessa kvinnor 
negativa erfarenheter när de var inneliggande på sjukhuset. Kvinnorna sade att deras 
traditionella muslimska kläder ”hijab” gav dem svårigheter att genomlida. De förklarade att 
leva upp till deras tradition av klädsel skapade problem när de skulle få hälsovård. I deras 
åsikt så var huvud problemet att vårdpersonalen antog att de inte kunde kommunicera på 
engelska beroende på deras klädsel (17). 
 
I Nahas studie visade det sig att en del muslimska kvinnor ville att barnmorskorna skulle 
tvätta av blodet från deras bebisar innan de överlämnades och att kvinnor skulle tvätta av sig 
med tvål och vatten efter sin förlossning (19). I Cortis JD studie tyckte också pakistanska 
patienter att sjuksköterskorna saknade kunskap i hygieniska aspekter. Patienternas hygien 
önskemål ställer krav på sjuksköterskorna. Genom att visa respekt till patientens hygieniska 
önskemål utövar sjuksköterskan en holistisk omvårdnad i praktiken. En patient som möts med 
sjuksköterskans förståelse, intresse och respekt är mera nöjd med den vården hon får (16). 
 
I Kulwickis studie som syftar till att upptäcka upplevelser och erfarenheter av vårdbeteende 
bland arabamerikanska muslimska patienter i USA framkom det att patienterna tyckte att 
sjuksköterskorna vårdade dem utan att ta hänsyn till deras religiösa krav. Exempel på det var 
att muslimska kvinnors behov av att ha en kvinnlig vårdare eller läkare inte var tillfredställt 
(22). 
 

Diskussion 
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Diskussionen är uppdelad i metod- och resultatdiskussion. Metoddiskussionen belyser fram 
bl.a. genomförande och brister i litteraturstudien. Resultatdiskussionen syftar till att resonera 
kring de resultat som framkommit och dra paralleller mellan dessa och Leiningers 
referensram. 
 

Metoddiskussion 
 

Valet att beskriva möte mellan sjuksköterskan och kvinnliga muslimska patienter inom hälso- 
och sjukvården, var inget självklart val från början. Eftersom all förförståelse och erfarenhet 
präglar vår tolkning av vetenskapliga materialet, finns det risk i studien att studien har 
präglats författarens bakgrund och förkunskaper.  

Vid analys av artiklarna har mycket tid gått åt att tolka själva materialet vilket kan innebära 
att brister i översättning ha insmugit sig på grund av brist på författarens färdighet i det 
engelska språket. Eftersom både tidsramen och storleken på studien har fasta ramar sågs det 
nödvändigt att begränsa sig såväl kulturen som dess förhållningssätt till omvårdnaden. Detta 
gjorde att författaren valde att begränsa sig på kvinnliga muslimska patienter runt om i 
världen.  
 
 Tidsbegränsningen av artiklar till att gälla efter 1990, gjordes för att få en bild av den 
mångkulturella vården som erbjuds efter förändringarna av muslimska invandra antalet efter 
1990, då den religiösa kartan ändrades över hela världen och det ställer krav på 
sjukvårdspersonalen. Enligt Larsson och Hallinberg (9) är islam den näst största religionen 
som har orsakat den förändringen i religiösa världskartan. Till följd av den globala 
samhällsutvecklingen med en ökande migration av muslimer upplever Sverige nu en 
förändrad befolknings sammansättning. Islamiska kulturen och dess tillhörande traditioner 
möts varje dag i sjukvården i olika delar av landet. Med tanke på att vardagslivet blir alltmer 
mångkulturell ökar behovet av att förstå bl.a. muslimska kvinnliga patienter framför allt 
gällande normer, värderingar och levnadssätt. Enligt författaren kan missförstånd utgöra 
hinder för bot, lindring och stöd samt hjälp i olika ohälsosituationer. För att få en bild av 
omvårdnad i mångkulturella samhällen, baserad på vetenskapliga studier, gjordes 
begränsningen av artiklar som har publicerats i omvårdnads vetenskapliga tidskrifter.   
Sökningen gjordes först endast kring praktiserande muslimska invandrare i Sverige men det 
verkade vara väldigt begränsad. Det visade sig efter flera sökningar att det inte fanns några 
studier gjorda om bara muslimska patienter i Skandinavien och muslimska patienter var bara 
en del utav de patienter som studierna handlade om. Därför varierade artiklarnas ursprung till 
denna studie så som två studier var gjorda i England (16,18), en i USA (22), tre i Australien 
(15,17,19) och tre i Sverige (14,20,21).  
 
 
Litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed eftersom de bedömdes vara mest 
relevanta till syfte. Sökningen begränsades genom olika kombinationer av sökorden. I flera 
sökningar återkom artiklar som redan hittats vilket i sig bekräftar validiteten i sökorden. 
Författaren kan dock inte utesluta att ytterligare någon relevant artikel funnits om fler 
databaser hade genomsökts och det pekar på nackdelen med dessa sökningar. Vid analys av 
artiklarna har mycket tid gått åt till att översätta och tolka materialet. Författaren befarar att 
några brister i tolkningen kan ha smugit sig på grund av sin bristfälliga kunskap i engelska 
språket. Urvalet av artiklarna gjordes genom att ha läst titlarna och deras sammanfattning och 
vid tveksamheter kontrollerads genom att läsa hela artikeln.  
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Resultatdiskussion 
 

Willman & Stoltz kriterier för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ och kvantitativ 
metod användes vid granskningen av artiklar (13).  

Den kvantitativa artikeln (20) ger konkret information om god omvårdnad i form av en tabell 
och en figur dock känns de inte tillräckliga för att få en uppfattning om kvinnliga muslimska 
patienternas, anhörigas och sjuksköterskornas upplevelser och tankar. Det framkom inte från 
studien om mätningen var fri från bias av personen som mätte. Inte heller visade sig om 
mätningen påverkas av tiden och hur väl de stämmer överens. Resultatet besvarar 
forskningsfrågorna gällande bl.a. hur svenska sjuksköterskor karaktäriserar andligt behov 
både ur existentiellt och religiöst perspektiv.  
 
I de kvalitativa artiklarna beskriver forskarna väldigt bra genom att förklara hur data samlats 
och bearbetats på ett systematiskt sätt vilket i sig höjer validitet och reliabiliteten för dessa 
forsknings arbeten vilket besvarar vissa frågor för kvalitets bedömning enligt Willman & 
Stoltz. Frågor som valdes för kvalitetsbedömning var bland annat: om det framgick från 
respektive artikeln vilka resultatmått forskarna hade använt, bortfall redogörelse och analys 
och om forskningsfrågan i respektive studie var klart och tydligt formulerade. Svaren på 
frågorna var klart positiv i alla artiklar förutom om bortfallanalys och redogörelse vilket i sig 
minskar reliabiliteten för respektive kvalitativa studien. 
 
När en människa kommer in på ett sjukhus blir livet annorlunda på många sätt. Det friska 
livets möjligheter förändras, inskränks eller försvinner helt. Detta gäller även en människas 
integritet och möjligheter till att utöva sin tro. Frågorna är många hos troende muslimer vid 
livets utsatthet. Speciellt när hon blir inneliggande på en vårdinstitution. Hur ska patienten 
förrätta bönen som hon brukar? Går rätt mat att få?  Kommer patienten att kunna upprätthålla 
relationerna till andra som hon önskar enligt sin religion? Kommer kläderna och de religiösa 
attribut som bön, mat och integritet att respekteras (8,10,12). 
 
M. Leininger beskriver i sin teori att kulturkrockar och kulturellt lidande beror på okunskap 
(5). 
 
Författaren tycker att utifrån det kan det utläsas ett stort behov av utbildning för 
sjuksköterskor inom detta område. Ett bra sätt att uppnå en förbättring i detta område är att 
börja redan under sjuksköterska utbildningen med föreläsningar om kultur och religion och 
senare i form av seminarier mångkulturell vård för yrkesverksamma. 
 
Människor som söker sjukvården styrs av sina egna uppfattningar om hälsa och sjukdom. Det 
är viktigt för sjuksköterskor att utveckla sina kulturella kunskaper (12). Enligt Leiningers teori 
finns det avvikelser och olikheter inom kulturrelaterad omvårdnad. Detsamma gäller en kultur 
som präglas av olika sedvänjor. Vetenskap om dessa skillnader och avvikelser är ett bra 
hjälpmedel för vårdpersonalen när de bestämmer hur omvårdnaden skal se ut för patienten 
(14). Leininger menar att sjuksköterskor måste vara öppna för att uppmärksamma och ta till 
sig dessa skillnader. Om sjukvårdspersonalen är utrustade med denna kunskap påverkar de 
vården i en god riktning vilken i slutändan leder till ökat välbefinnande för patienten (5). 
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Sjuksköterskorna ansåg i Boi studie att de varken som yrkesverksamma eller under sin 
studietid fått någon utbildning i att vårda patienter i en mångkulturell miljö. Den kunskapen 
sjuksköterskorna hade om att vårda människor med en annan kulturell bakgrund hade 
förvärvats genom egen erfarenhet. Sjuksköterskor upplevde det stressande att vårda patienter 
med en annan kulturell bakgrund. Många sjuksköterskor kände sig otillräckliga och osäkra på 
om vården de gav var kulturellt acceptabelt. De relaterade detta till att de inte hade tillräckligt 
kunskap om kulturer (18). Författaren tycker att sjuksköterskor behöver hitta vägar för att 
utveckla metoder för att kunna ge en kulturellt anpassad vård. Detta kan endast ske genom att 
sjuksköterskor själva uppmärksammar problemet och har viljan till förbättring av 
mångkulturell vård. 
 
Sjuksköterskan kan vara tillmötesgående i kulturell omvårdnad genom att vara uppmärksam 
på vikten av religiösa ritualer och att underlätta för patienterna att utföra dem. 
Om en muslimsk patient har behov av att be, kan sjuksköterskan tillmötesgå det behovet 
genom att erbjuda patienten en avskild ren plats där hon kan be (21). Om inte det är möjligt 
kan sjuksköterskan avskärma sängen med draperi så att patienten kan be i fred. Bönen kan 
förrättas var som helst. Helst skall rummet vara fri från religiösa symboler eller tavlor 
föreställande av människor eller djur (8). Informationen om olika möjligeter för bönelokal kan 
leda till en ökad tillit hos både patienter och anhöriga. 
 
Personalen talar stark för att hellre ha kontakt med en eller två släktingar istället för alla för att 
få klar kommunikation med sin patient och ge individanpassad omvårdnad i Boj studie (18). 
Detta får även stöd av Khader (8) och Larsson (9) då de båda betonar vikten av anhörigas stöd 
inom vården av muslimska kvinnliga patienter.  
 
Sjuksköterskorna nämnde i studien att släktingar till muslimska patienter var mer aktiva än 
svenska patienters anhöriga (14). Sjuksköterskor är ansvariga för att ge en god vård och säker 
vård till alla patienter. Att inte tillämpa en kulturellt anpassad vård kan innebära en 
kvalitetssänkning av vården och en fara för patientsäkerheten (8).  
 
 
För att hantera den brist på vården som patienterna gav uttryck för, är det viktigt att 
sjuksköterskor organiserar arbetet så att kulturell anpassad vård kan bli möjligt. Det är viktigt 
att sjuksköterska får tid att bygga upp och utveckla en relation med patienten (14). Detta får 
stöd i Leiningers teori där hon påpekar att det är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid för att ta 
reda på patientens uppfattning (emic) och bilda sig en egen uppfattning om patientens (etic) 
(6). Författaren anser, för att sjuksköterskan ska få tid att kunna ge en kultur anpassad vård, 
kan det vara bra att ha ett flexibelt bemanningssystem. Detta för att kunna ta in extra resurser 
så att vårdpersonalen vid behov ska kunna lägga extra tid på patienter från andra kulturer. 
 
Författaren tycker att sjuksköterskan bör försöka tillgodose det behovet av kvinnlig vårdare 
eftersom det betyder mycket för kvinnliga patientens välbefinnande. Om det trots försök 
verkar vara omöjligt att få in kvinnlig vårdare bör sjuksköterskan fråga patienten om hennes 
önskemål. 
 
Ändring av beteendemönster beträffande mångkulturell vård kan bli en långvarig och svår 
process för vårdare och patienter. Förändringen måste ske med stor känslighet, vilja till 
utveckling och kunskap om kulturer (8,21). 
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Leininger anser att framtidens sjuksköterskor bör ha goda kunskaper om flera kulturer och 
språk (5). Arabiska muslimer boende i USA har presenterat två förslag för förbättring av 
kultur anpassad vård. Den ena var att starta ett ”trainee program” bland sjukvårdspersonal och 
den andra var att öka antalet sjukvårdspersonal med arab muslimsk bakgrund (22). Författaren 
håller med om att de två förslagen kan leda till en förbättring inom kultur anpassad vård. 
Detta kan ske genom att öka antalet studenter med annan kulturell bakgrund inom 
sjuksköterskeprogrammet. Dessutom bör sjukvården aktivt rekrytera sjuksköterskor med 
kunskaper om olika kulturer och språk. 
 
Att bara ha kunskap om olika kulturer och religioner är inte tillräckligt för att erbjuda kulturell 
anpassad vård. Sjuksköterskorna bör se kulturen på individnivån. I vissa multikulturella 
möten finns det risk att vissa saker tas förgivna t.ex. finns det attityder och åsikter om hur 
människor från olika kulturer och religioner ska uppföra sig. Sjuksköterskan bör därför alltid 
fråga sin patient om hennes önskemål (14). 
 
Patinterna tycker att sjuksköterskor i en kulturell gemenskap har ofta likvärdiga uppfattningar 
om vad som är normalt och förväntat vilket gör att denna patientgrupp behandlas på ett 
kollektivt sätt. Det har även visat sig att livskvalitet sjunker mycket hos den muslimsk 
kvinnlig patienten om hon inte blir bemött på samma sätt och samma nivå av respekt som alla 
andra patienter med icke muslimsk bakgrund. Detta visar sig vara orsaken till muslimska 
kvinnliga patienternas oro för att behandlas kollektivt på grund av sin bakgrund (16). 
 
Sjukvårdspersonalen bör stanna upp och visa respekt för patientens värdighet och integritet 
(16,22). Författaren tycker att sjukvårdspersonalen kan göra det genom att visa respekt för 
patientens beteende av religiösa skäl t.ex. att utföra bönen eller att kvinnorna har sina slöjor. 
Även genom att respektera patientens integritet t.ex. inte blota patienten vid omvårdnads-
handlingar. 
 
Islam är en stor del av kulturen för många muslimer och kultur är i sig ett relativt begrepp. 
Med det menas att det inte är självklart att alla praktiserande muslimer tolkar sin omvärld på 
samma sätt. Vårdaren ska ha reservation i sin åtanke vid varje tillfälle när en ny situation 
uppkommer (16). 
 
Det bästa sättet att ta reda på vad som är bäst för patienten i frågan är att fråga patienten själv 
om sina önskemål. Därför är det mycket viktigt att patienter som inte kan prata svenska får 
tillgång till en tolk (10). 
 
Ibland kan det vara svårt för personalen att förstå varför patienter och anhöriga uppför sig 
annorlunda med den kulturen som finns. Många kulturkrockar handlar om skillnaderna i sättet 
att tänka mellan individ och familj. I ett individorienterat samhälle är det viktigt med 
individens rättigheter, integritet och självbestämmande. I ett grupporienterat samhälle blir 
individen bekräftat genom sin familj och släktingar. Individen är beroende av andra i gruppen 
och har också skyldighet gentemot gruppmedlemmarna (18). 
Muslimer kommer från ett grupporienterat samhälle där individens känsla av tillhörighet till 
gruppen är mycket starkt. Muslimer vill t.ex. diskutera förslag till åtgärder med sina anhöriga 
innan de fattar något beslut. Sjukvårdspersonal måste ha kunskap om dessa skillnader i sättet 
att tänka för att lättare kunna förstå och erbjuda muslimska patienter kulturanpassad vård (8). 
 
Pakistanska patienter i Cortis studie identifierade vården som de ger till varandra att det var en 
skyldighet att besöka och be för den sjuke. Likaså var att massera patientens kropp där de 
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gjorde ont om så patienten önskade, att se till att den sjuke hade det bekvämt och hade en bra 
diet. Muslimer tror på att de har skyldighet att besöka den sjuke och hjälpa till eftersom det 
betraktas som god gärning av andra muslimer och kan belönas från Gud. Detta är orsaken till 
att muslimska patienters anhöriga som besöker de inneliggande på vård institutioner är många 
(16). Författaren tycker att sjukvårdspersonalen måste vara toleranta och försöka lösa detta 
problem genom att erbjuda anhöriga att sitta i dagrummet om de är många och upplevs störa 
andra patienter. 
 
En tolerant atmosfär och öppen kommunikation underlättar mångkulturellt möte i vården. Det 
framkom i en studie att anhöriga tillsammans med patienterna hade möjlighet att laga sin egen 
mat i ett kök på ett sjukhem. Detta ledde till att patienterna inte kände sig isolerade och 
samtidigt fick de maten de hade önskat. Det är ett exempel på hur sjuksköterskor kan hjälpa 
för att förbättra livskvaliteten för patienter med en annan kulturell bakgrund (14,20). 
 
Hos en praktiserande muslim baseras hela välbefinnande på att kunna utöva sin religion och 
vara mån om att försöka uppfylla sina religiösa förpliktelser. I en sjukdomssituation är denna 
önskan extra stor eftersom religiösa upplevelser skänker tröst och mod. Sjukvårdspersonalens 
strävan efter att tillmötesgå muslimska kvinnliga patienters behov kan leda till att dem 
patienterna känner välbefinnande (8,15,16). 
 
Många omvårdnadsåtgärder kan betyda mycket för praktiserande muslimer. Bland annat 
skapa möjligheten för den muslimska kvinnliga patienten att kunna tvätta av sig efter toa 
besöket för det är mycket viktigt del av religion. En insats kan det vara en liten vattenkanna 
eller en handdusch, som kan användas i samband med toa besök (8,16,19). 
 
En praktiserande muslimsk patient anser att kraften att bota och läka finns hos Gud. Att 
tillfrisknandet ligger i Guds händer hindrar likväl inte patienten från att uppsöka mänsklig 
hjälp. Om det är Guds vilja, välsignas behandlarens ansträngningar och den sjuke blir frisk. 
Det första steget för att omvårdnaden skall lyckas är att försöka åstadkomma ett gott 
samarbetsklimat grundat på omtanke och uppriktigt intresse dvs. patienten måste kunna lita på 
att sjuksköterskan gör allt som står i hennes/hans makt för att hjälpa (8,20,21). 
 
Tålamodet för den praktiserande muslimen är närmare Gud och den utgör en merit för inträde 
i det himmelska paradiset. Det är en förklaring till att praktiserande muslimer inte visar ilska 
eller vrede vid ett sjukdomsbesked. Praktiserande muslimer förväntar sig av Gud att få 
belöning i det kommande eviga livet för sitt tålamod (12,16) 
 
Eftersom måltiderna för praktiserande muslimer är en religiös handling kan de hellre låta bli 
att äta än att göra sig skyldiga att äta något otillåtet (8). Det förekommer ofta att muslimer 
nöjer sig med allmänt kost minus fläskkött, andra äter inte alls köttet som erbjuds på vård 
institutioner utan endast vegetariansk måltider plus fisk. Det är viktigt att sjukvårdspersonal 
överlämnar denna information och påminner om att det är viktigt för kroppen med näring när 
man är sjuk. Om patienten trots allt inte vågar äta eller inte vill äta den mat som sjukhuset 
erbjuder bör sjuksköterskan tillåta anhöriga ta med mat hemifrån. 
 
Patientens behov av att ha sina kulturella kläder under sjukhusvistelse var tydligt i många 
studier. Därför är det viktigt att sjuksköterskor tillgodoser det behovet hos muslimska 
kvinnliga patienter genom att erbjuda dem att komplettera sina kläder med något klädselplagg 
t.ex. ett par långbyxor tillsammans med ett långt nattlinne (10). 
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I flera studier framkom det att muslimska kvinnor ville bli undersökta och omhändertagna av 
kvinnlig vårdpersonal (16,22,19). De flesta muslimska kvinnorna skulle tycka att det vore 
obehagligt att klä av sig inför en manlig sjuksköterska och bli undersökt. Detsamma gäller 
tvättning och omläggning av sår på eller nära intima kroppsdelar (10). För att den kulturellt 
anpassad vården ska ha en god effekt måste den ske utifrån patientens miljömässiga kontext 
där de specifika individuella händelserna och erfarenheterna sätts i relation till patientens 
kultur (6). 
 
Sökande efter livets mening, efter tro och livsvärderingar, finns på olika sätt hos alla 
människor. Andliga frågor ställs av människor i alla åldrar speciellt vid tider av sjukdom eller 
sorg. För några kanske för första gången, för andra som ett fortsatt sökande och för ytterligare 
andra som en naturlig del av en tro och en religiös tradition som redan finns (8). 
 
Sjukvårdspersonalen bör känna till religiösa och filosofiska, släktskap och sociala faktorer 
samt kulturella värden och livsstil för att kunna ge patienterna en kulturellt överstämmande 
vård (12). Detta får stöd i Leiningers teori (5) där har hon skapat sunrise modellen för att 
hjälpa sjuksköterskor att få en bild av de komponenter som inverkar på mänsklig omsorg. 
Sjuksköterskan behöver inte använda alla faktorer som ingår i modellen utan hon/han skall se 
faktorerna som riktlinjer. Författaren föreslår att redan vid ankomstsamtalet bör 
sjuksköterskan samla in data om patientens olika faktorer samt fråga patienten om sina 
önskemål för att kartlägga patientens behov utifrån det sociokulturella sammanhang som hon 
befinner sig i. 
 

Konklusion 
 
Sammanfattningsvis har antalet människor med annan kulturell bakgrund ökat i Sverige. 
Litteraturstudie hade för avsikt att studera hur mötet mellan muslimska kvinnor och 
sjuksköterskor var. Det framkom av litteraturstudien att en ökad kunskap om transkulturell 
omvårdnad är viktigt för sjukvårdspersonalen för att ge både lämplig och individanpassad 
omvårdnad. Dessutom kom det fram att det saknades kunskap och förståelse för hur kvinnliga 
muslimer ser på familjen och vad religionen betyder för en praktiserande muslim kontra en 
etisk muslim. I mötet upplevde patienterna att sjuksköterskorna hade ett stereotypt 
förhållningssätt. 
De korrekta exempel som anges i litteratur studien på vad islam är och hur sjuksköterskan kan 
tänkas agera vid en situation där kulturella värderingar inte stämmer överens. M. Leiningers 
soluppgångs modell har varit den teoretiska referensramen som arbetet bygger på. Författaren 
har försökt lyfta fram frågor som är komplicerade och som ofta kommer i skymundan. 
Sjuksköterskan ska komma till en större insikt om värdet att vara kulturellt orienterad till 
andra kulturer och i framtiden bör fler sjukvårdspersonal utbildas inom ämnet kultur och 
speciellt muslimska kvinnors behov. 
 
 

Implikation 
 
Inom sjukvården används idag VIPS modellen för att beskriva omvårdnadsprocessen. 
Leiningers soluppgångsmodell liknar denna i sitt utförande där genomförandet skall utgå från 
kulturrelaterad anpassning och bevarande. Under utbildningen till sjuksköterska bör ges 
undervisning som fokuseras mångkulturell omvårdnad. Det finns behov att integrera dessa 
områden vilket i sig framkom av studien. Författaren tycker att det behövs resurser för att 
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undersöka anpassning av Leiningers soluppgångs modell inom svenska sjukvård och sedan 
utvärdera av metodens anpassning inom svensk hälso- och sjukvård. Genom forskning, 
information och utbildning tror författaren att en förändring och förbättring kan komma till 
stånd. Speciellt intressant vore det att se studier som enbart fokuserar på sjuksköterskans 
arbete och hur det präglas av mångkulturell omvårdnad. Patient med annan kulturell bakgrund 
driver inte dessa frågor därför är det sjukvårdspersonalens skyldighet att se till att det blir 
gjort. Denna studie kan ge svenska sjuksköterskor tankar om vad sjuksköterskan kan göra för 
att underlätta mötet med kvinnliga muslimska patienter. Studien kan dessutom ge tankar om 
hur det svenska samhället ser ut, utifrån ett islamisk kulturellt perspektiv. 
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Referensnr 
Publikationsår 
Land 
 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 

14,2000,Sweden Ekblad S, 
Martilla M 

Cultural 
callenges in 
end of life 
care: 
Reflektions 
from focus 
grups 
interviews 
with hospice 
staff in 
Stockholm. 

Att samla 
reflektioner om 
kulturella 
frågor från 
hospis personal, 
efter tre dagars 
seminarier om 
mångkulturell 
vård i livets 
slutskede.  

Kvalitativ  
 n=19 
sjukskötersko
r  

Att personalen 
känner behov av att 
i framtiden kunna 
få utbildning i 
kulturella frågor 

15,1997,Australia Omeri A Cultural care 
of Iranian 
immigrants 
in New south 
Wales, 
Australia: 
sharing 
transcultural 
knowledge. 

Att beskriva 
hur iranska 
invandrare I 
Australien 
upplever den 
iranska 
kulturrelaterade 
omsorgen, för 
att hjälpa 
sjuksköterskor 
och andra 
vårdpersonal att 
ge 
kulturkongruent 
omvårdnad till 
iranier. 

Kvalitativ  
n=80  

Att sättet att ge 
omvårdnad 
påverkas av: 
folkhistoria, sociala 
strukturella faktorer 
och miljöfaktorer 

16,2000,United 
Kingdom 

Cortis JD Perceptions 
and 
experiences 
with nursing 
care: A study 
of Pakistani 
(urdu) 
communities 
in the United 
Kingdom. 

Att förstå 
Pakistanska 
Urdu talande 
patienters 
upplevelser av 
sjukvård I 
England. 

Kvalitativ  
n= 55  
(39M,25F) 

Att sjuksköterska 
professionen 
behöver rikta 
uppmärksamhet 
mot kulturella 
skillnader, detta 
kan ha effekt både 
på vårdgivare och 
vårdtagare   

17,2002,Australia Tsianakas 
V, 
Liamputtong 
P 

What women 
from an 
Islamic 
background 
in Australia 
say about 
care in 
pregnancy 
and prenatal 
testing. 

Att undersöka 
tillfredsställelse 
av vård och 
servering 
relaterad till 
mödravården. 
Samt att 
presentera vad 
kvinnorna säger 
om, vad som 
kan göras för 
att förbättra 
mödravården 
för kvinnor 
med islamisk 
bakgrund. 
 

Kvalitativ  
n= 15  
muslimska 
gravida 
 invandrar 
kvinnor  

Att det finns stor 
önskan och behov 
hos gravida 
kvinnor med 
utländskt bakgrund 
för kulturbaserad 
bemötande redan i 
mödravårdcentralen 



18,2000, England Boi S Nurses 
experiences 
in caring for 
patients from 
different 
cultural 
backgrounds. 

Att framhäva 
problem som 
sjuksköterskor 
stöter på när de 
vårdar patienter 
med olika 
kulturella 
bakgrunder. 

Kvalitativ  
n= 7 
sjukskötersko
r  

Att en sjuksköterska 
skall ha kulturell 
flexibilitet, acceptance 
och förståelse dessutom 
uppfatta patienten som 
en egen individ. 

19,1999,Australia Nahas V, 
Amasheh N 

Cultur care 
meaning and 
experiences 
of 
postpartum 
depression 
among 
Jordanian 
Australian 
Woman: A 
transcultural 
study. 

Att upptäcka, 
beskriva och 
tolka 
personalens 
upplevelser, 
uppfattningar 
och vård 
betydelse av 
Jordanska 
kvinnor som 
har lidit av efter 
förlossnings 
depression. 

Kvalitativ 
 n=22  
  

Att kunskapen från 
denna studie kommer att 
hjälpa sjuksköterskor 
och barnmorskor att 
förstå behovet av 
kulturbaserad 
omvårdnad speciell för 
kvinnor med postpartum 
depression 

20,2000,Sweden Lundberg P 
C 

Cultural care 
of Thai 
immigrant in 
Uppsala: A 
study of 
transcultural 
nursing in 
Sweden 

Att upptäcka 
och beskriva 
kulturella 
meningar och 
uttryckssätt i 
vård av en 
grupp 
Thailändska 
invandrare i 
Sverige. 

Kvalitativ, 
n=39  

Att resultatet från denna 
studie kan erbjuda 
kulturell meningsfull 
vård till Thai 
invandrare. Dessutom 
behövs fler forskning i 
området tack vare olika 
etniska grupper i 
Sverige. 

21,2002,Sweden Strang S Spiritual 
needs as 
defined by 
Swedish 
nursing staff. 

Att beskriva 
hur svenska 
sjuksköterskor 
på sex olika 
avdelningar 
karaktäriserar 
andligt behov 
både ur 
religiöst och 
existentiellt 
perspektiv. 

Kvantitativ  
n=141 

För att verkställa helhets 
omhändertagande är det 
viktigt att sjukvårds 
organisation visar sitt 
stöd både för patienter 
som personalen. 

22,2000,USA Kulwicki 
AD, Miller J 

Collaborative 
partnership 
for cultur 
care: 
Enhancing 
health 
services for 
the Arab 
community. 

Dels att 
upptäcka 
upplevelser och 
erfarenheter 
och mönster av 
vårdbeteende 
bland 
arabamerikaner 
i ett område i 
USA och dels 
att upptäcka 
vårdgivarens 
upplevelser och 
erfarenheter av 
kultur 
kompetent 
vård. 

Kvalitativ  
n=67  

Att utveckla en 
effektiv kulturell 
kompetent övnings 
program med syftet 
att öka kulturell 
jämlikheter, 
känslighet och 
kompetensen för 
Arab amerikaner  
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