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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Psykisk ohälsa kan vara en försvårande omständighet vid transkulturell
omvårdnad. Migrerande personer bär ofta på någon form av psykisk ohälsa beroende på vad
de varit med om. De kan också bära på en förståelse för hur hälsa och sjukvård fungerar. I ett
nytt land möts inte alltid förståelsen med hur sjukvården fungerar, vilket kan leda till
svårigheter med att lita på det nya systemet. Kulturella uppfattningar kring psykisk ohälsa
kan leda till att detta inte lyfts fram vilket kan skapa större lidande för patienterna. Syfte:
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av transkulturell omvårdnad i samband
med vård av patienter med psykisk ohälsa inom slutenvård. Metod: Enskilda intervjuer med
åtta sjuksköterskor på ett sjukhus i mellansverige. Intervjuerna har bearbetats utifrån
kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskorna uppmärksammade ett antal
svårigheter i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa och annan kulturell bakgrund än
den egna. Dessa svårigheter grundades i språksvårigheter, kulturella uppfattningar och
oliktänkande samt sjuksköterskornas eget bemötande. Slutsats: För att sjuksköterskorna
skulle kunna övervinna kulturella svårigheter och psykisk ohälsa krävdes att de kunde möta
varje patient individuellt. På detta sätt kunde de skapa individanpassat fokus och trygghet
vilket krävdes för att nå fram till patienterna och erbjuda god vård.
Nyckelord: innehållsanalys, intervjustudie, kommunikation, migration, tolk

ABSTRACT
Background: Mental illness can aggravate difficulties in transcultural nursing. Migrants
often have one form of mental illness or another depending on their past experiences. They
might understand the healthcare systems in their homelands and also have expectations from
the system in their host country. Distrust for both staff and the system might arise when
these expectations are not met. Underlying cultural perceptions of mental illness can be one
of the reasons why these issues are not addressed which can create more suffering for these
patients. Aim: The aim was to describe nurses’ experiences of transcultural nursing in
connection with care of patients with mental illness in a closed ward setting.
Method: Personal interviews with eight nurses at a hospital in mid-Sweden. The interviews
were processed using qualitative content analysis. Findings: Nurses identified a number of
difficulties in the care of mentally ill patients whose cultural background differed from theirs.
These emanated from language barriers, cultural perceptions and the nurses’ approach.
Conclusion: The nurses needed to approach every patient individually to overcome cultural
difficulties and mental illness. By doing this, they were able to establish individual focus and
a sense of security required to reach patients and offer good care.
Keywords: communication, content analysis, interpreter, interview study, migration
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INLEDNING

Människan är historiskt en migrerande varelse och i dagens globaliserade samhälle sker ofta
en sammansmältning av minoritets- och majoritetsbefolkningar. I och med det ökar behovet
av en väl fungerande interkulturell samlevnad. Ökad transkulturell gemenskap ställer ökade
krav på sjukvården. För att kunna erbjuda vård av god kvalitet i transkulturella vårdmöten
kan det vara fördelaktigt att vårdpersonalen har förståelse för patienters uppfattningar och
förhållningssätt till det västerländska sjukvårdssystemet. Detta motsvarar dock inte alltid
förväntningar hos patienterna. Uppfattningar om var, när och hur hjälp bör sökas kan skilja
sig från västvärldens synsätt. Patienter och anhöriga delar inte alltid förståelse om skillnader
mellan somatiska och psykiska symtom med sjukvårdspersonalen i landet de migrerat till.
Förutom sjukdomsförståelse spelar socioekonomiska, religiösa och traditionella faktorer stor
roll i patienters förhållningssätt gentemot val av behandlingsformer. Till detta tillkommer en
större förekomst av psykisk ohälsa bland den delen av befolkningen vilken migrerat. Detta
examensarbete skrivs på grund av ett intresse kring hur sjuksköterskor löser transkulturella
vårdmöten där psykisk ohälsa föreligger. Då det finns lagstiftning kring att bedriva vård på
lika villkor känns tillvägagångssätten för att nå detta klart relevanta. Det verkar dock finnas
begränsad forskning på området. Detta har ytterligare ökat önskan om att försöka finna svar
på hur god transkulturell omvårdnad vid psykisk ohälsa uppnås. Intresseområdet kommer
från forskargruppen Care, Recovery and Health vid akademin för hälsa, vård och välfärd på
Mälardalens högskola.
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BAKGRUND

Bakgrunden inleds med centrala begrepp. Vidare förklaras hur psykisk ohälsa, kultur och
migration kan kopplas samman. Lagar och ramverk för sjuksköterskors ansvar och
yrkesbeskrivning redogörs därefter under styrdokument och lagar. Examensarbetets
teoretiska modell beskrivs under vårdteoretiskt perspektiv. Tidigare forskning presenteras
genom perspektiv från patienter och anhöriga samt deras möten med vården, efter detta tas
sjuksköterskeperspektiv upp. Bakgrunden avslutas med en problemformulering.
Sökningen av bakgrundsartiklarna för examensarbetet finns redovisade i BILAGA A.
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2.1 Centrala begrepp
Under centrala begrepp definieras begreppen psykisk ohälsa, transkulturell omvårdnad,
migration och kulturella förutsättningar.

2.1.1 Psykisk ohälsa
Socialstyrelsen (2014) definierar psykisk ohälsa med allt ifrån lindrig oro och nedstämdhet
till svår depression, schizofreni och suicidbenägenhet. I viss litteratur används begreppen
psykisk ohälsa och psykisk sjukdom synonymt men i detta examensarbete används begreppet
psykisk ohälsa. Fokus i detta examensarbete ligger inte på diagnoser vid psykisk sjukdom,
utan snarare av lidandet i sig.

2.1.2 Transkulturell omvårdnad
Leininger (2002a) beskriver hur transkulturell omvårdnad är vård avsedd att främja eller öka
en patients hälsa med beaktande på dennes kulturella bakgrund. Holistisk vård kan endast
uppnås om en persons kulturella behov uppfylls. Transkulturell omvårdnad strävar dessutom
efter att kunna möjliggöra processande av exempelvis sjukdomar, handikapp och död för
patienter och anhöriga med annan kulturell bakgrund.

2.1.3 Migration
Migration innebär enligt Bäärnhielm (2014) oftast omkastning av kulturella referensramar,
traditioner och normer, tillkommer gör oftast ett nytt språk och kanske därtill nya
väderförhållanden. Anledningen till migration kan exempelvis handla om diskriminering,
trakasserier eller svåra sociala förhållande vilka kan leda till frivillig migration. Krig,
förföljelse och naturkatastrofer är däremot anledningar till ofrivillig migration,
gränsdragningen är dock många gånger svårdefinierad. Migration är en omvälvande
händelse för de flesta, för människor på flykt blir det dock en ännu större omställning.
Människor har ökad tendens till att utveckla psykisk ohälsa efter att de migrerat till ett nytt
land. Anledningen till detta kopplas ihop med ett antal orsaker i den nya omgivningen, där
ingår bland annat integration, oro över att inte kunna försörja sig själv och eventuell familj
samt att den sociala tryggheten brister. Flytt av någon orsak ger statistiskt sett sämre psykisk
status generellt, dels av tidigare beskrivna orsaker, men också på grund av de stora
påfrestningarna själva migrationen ofta inneburit.

2.1.4 Kulturella förutsättningar
Kulturella förutsättningar och normer är en avgörande aspekt för hur patienter uttrycker sin
psykiska ohälsa enligt Hwang, Myers, Abe-Kim, och Ting (2008). Då det dessutom finns
stigmatisering kring psykisk ohälsa inom vissa folkgrupper kan detta påverka hur människor
gestaltar sitt dåliga mående, samt deras sätt att söka hjälp. Bäärnhielm (2014) och Hwang et
al. (2008) visar båda på att när, var och hur personer söker hjälp är direkt relaterat till vad
den hjälpsökande tror orsakar det egna dåliga måendet. Det beskrivs även en benägenhet att
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förkroppsliga psykisk ohälsa med någon form av somatiska besvär. En orsak till detta kan
enligt Bäärnhielm (2014) vara att personen saknar förståelse eller språkliga beskrivningar för
sin psykiska ohälsa. Hwang et al. (2008) visar att effekten av behandling kan skilja sig åt
beroende på vilken tro den behandlade har på metoden. Författarna menar att det ofta finns
en medvetenhet om att kultur och etnicitet är viktiga faktorer när det kommer till vård inom
sjukvården, däremot saknas ofta arbetssätt och verktyg för att kunna tillgodose god vård
utifrån ett transkulturellt förhållningssätt. Bäärnheilm (2014) pekar på att sjukdomssystem
och tillvägagångssätt inom vården oftast utgör nya situationer för migranter med behov av
sjukvård. Hwang et al. (2008) beskriver hur människor med psykisk ohälsa i
utvecklingsländer många gånger spärras in under svåra förhållanden. Författarna beskriver
dessutom att dåliga sanitära förhållanden, övergrepp och brott mot de mänskliga
rättigheterna gentemot dessa personer är vanligt förekommande. Vidare tar de upp att
många utvecklingsländer saknar rätt till att utveckla egna generiska läkemedel, med följd att
äldre läkemedel med kraftigare biverkningar ofta används. Bäärnhielm (2014) menar att
förväntningar och förhållningssätt till sjukvården i ett nytt land ofta färgas av
sjukvårdssystemet från ursprungslandet.

2.2 Styrdokument och lagar
Sjukvårdens mål är enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) att ge förutsättningar för
god hälsa och att vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med
respekt för alla människors lika värde oavsett ålder, etnicitet, sexualitet, kön eller religion,
detta framkommer i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening,
2017). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården utformas och genomföras i
samråd med patienten; vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet.
Patienten har rätt till individanpassad information vad det gäller hälsotillstånd,
undersökningsmetoder och behandlingsformer. Vården ska också främja goda kontakter
mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskan är enligt Lagen om
åligganden för personal inom hälso- och sjukvården (SFS 1994:953) skyldig att ge patienter
omvårdnad utifrån ett holistiskt perspektiv, till detta tillkommer att bevara och återställa
hälsa utifrån patientens behov. Om kommunikationsproblem uppstår på grund av språkbrist
bör tolk användas. Användandet av tolk avhandlas inte i varken Hälso- och sjukvårdslagen
(SFS 2017:30) eller Patientlagen (SFS 2014:821) men säkerställs av Socialstyrelsen (2016)
genom en tolkning av innehållet i tidigare nämnda lagar.

2.3 Vårdteoretiskt perspektiv
Med ett internationellt utbrett arbete inom transkulturell omvårdnad och en teori med
förutsättningar för ett holistiskt synsätt (sunrise model) på transkulturell omvårdnad utgör
arbetet av Leininger (2002b) vårdteoretisk modell för detta examensarbete. Modellen är
lämplig för examensarbetet då den utgår ifrån ett sjuksköterskeperspektiv med förståelse för
hur psykisk ohälsa påverkar transkulturell omvårdnad.
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Holistisk vård kan dock inte uppnås utan att sjuksköterskor beaktar patienters kulturella
behov. För att kunna ta del av patienters behov krävs tillit och respekt mellan sjuksköterska
och patient. Patienter beskriver sällan själva kulturella behov för sjuksköterskor om
förtroende för dem saknas. Sjuksköterskor ska sträva efter att erbjuda kulturkongruent
omvårdnad, med detta menas att vården ska vara anpassad till patienten på så sätt att den är
beaktande, kreativ och meningsfull till patienters kulturella kontext. Omvårdnaden ska
dessutom kunna anpassas till var i livet patienter befinner sig oavsett om det är vid sjukdom,
svåra livssituationer, förlossning eller inför döden. Om denna omvårdnad kan erbjudas
kommer en annan följsamhet och en mer positiv upplevelse för både sjuksköterska och
patient att kunna uppnås (Leininger, 2002b).
Processen för att uppnå kulturkongruent omvårdnad kräver att sjuksköterskor kan se förbi
sin egen förförståelse och ta in andra kulturers syn på exempelvis liv, hälsa och död. Kultur
finns på många olika nivåer i ett samhälle, att vara påläst om eller känna till en kultur
kommer inte vara tillräckligt för att säkerställa fullgod vård. Förtroende mellan vårdgivare
och vårdtagare behöver uppnå en nivå där omvårdnaden kan individanpassas. Detta är
viktigt för att synen på patienter tillhörande andra kulturer inte ska bli stereotyp och i
förlängningen tappa bort patienters individuella behov (Leininger, 2002b). Kulturkongruent
omvårdnad av personer från kulturella minoritetsgrupper med psykisk ohälsa är extra viktig
då dessa personer har ett stort behov av trygghet (Leininger, 2002c).
Sunrisemodellen strävar efter att förklara orsakssamband oavsett kulturell bakgrund.
Modellen hjälper till att ta fram både generella och unika faktorer inom transkulturell
omvårdnad och hälsa. Modellen går att använda ur ett vårdgivande- och ett patientupplevt
perspektiv med målet att kunna ge förutsättningar för holistisk vård där patientens kulturella
bakgrund och värld tas i beaktande. Modellen ger även förutsättning för att involvera
patientens familj och närstående för att få en djupare förståelse av dennes livsvärld. Sättet på
vilket modellen avser att fungera är genom att skapa en förståelse för hur olika
levnadsfaktorer påverkar varandra och patienten. Religion, socialt umgänge, ekonomi och
utbildning är några exempel på sådana faktorer. Förståelse för den egna kulturella
medvetenheten är dock avgörande för att kunna erbjuda god transkulturell omvårdnad;
föreligger det för många förutfattade meningar och fördomar kommer inte holistisk vård att
kunna uppnås (Leininger, 2002b).

2.4 Transkulturella förutsättningar för patienter med psykisk ohälsa
Kultur är en viktig påverkande faktor för hur människor ser på hälsa och sjukdom, inklusive
psykisk ohälsa. Förståelse av sjukdom speglar hur människor går tillväga för att erkänna
sjukdomars förekomst, förekommande behandlingar mot dessa samt effektiva metoder när
det kommer till behandling (Yeung, Irvine, Ng & Tsang, 2017). I den västerländska kulturen
ses psykisk ohälsa utifrån en fysiologisk betraktningsvinkel och miljösynpunkt. Orsaken till
psykisk ohälsa enligt detta perspektiv är således på grund av biologisk dysfunktion i kroppen
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samt påverkan av människans omgivning och förhållanden. I andra delar av världen,
exempelvis Afrika och Asien, tillskrivs utöver förklaringsmodellen om biologi och miljö, även
ett övernaturligt drag till psykisk ohälsa. Att insjukna i psykiska ohälsa beskrivs av dessa
kulturer många gånger med att onda andar tagit över individens kropp eller att gudarna
straffar individen för fel denne begått (Bettmann, Penney, Freeman & Lecy, 2015; Yeung et
al., 2017).
Förståelse för psykisk ohälsa varierar mellan europeiska och icke-europeiska befolkningar.
Studier om innebörden av psykisk ohälsa för asylsökande från Somalia (Bettmann et al.,
2015) och kinesiska migranter (Yeung et al., 2017) visar att det i dessa kulturer kan finnas
omedvetenhet om vilka symtomen är för somatisk sjukdom respektive psykisk ohälsa. Det
kan därför hända att nedstämdhet, stress och oro ges en somatisk gestaltning. Inom vissa
grupper där individer drabbas av psykisk ohälsa leder detta till förnekelse, dels mot sig själva
men också mot familj och omgivning på grund av rädsla för sociala konsekvenser. Den
största anledning till att psykisk ohälsa döljs av de drabbade och deras familjer beror på
rädsla för stigmatisering (Ayalon & Alvidrez, 2007). Stigma mot psykisk ohälsa avser attityd
av stereotypi, förkastning och avvisning mot personer med psykisk ohälsa. För drabbade
patienter innebär detta en känsla av lågt självvärde (Rayan & Fawaz, 2017). Då stigmatisering
och negativa reaktioner är vanligt förekommande gentemot personer med psykisk ohälsa och
deras familjer är en vanlig lösning att isolera den drabbade personen inomhus tills en
förbättring kan ses. Detta kan innebära att personer isoleras under långa perioder (Bettmann
et al., 2015; Wilson, 2010).
Olika sätt att se på psykisk ohälsa framkommer mellan befolkningar i europeiska- och ickeeuropeiska länder, däremot framkommer ändå ett visst samband. Patienter från båda
grupper förstår att de lider av någon slags sjukdom med mental påverkan. Patienter från
icke-europeiska länder är dock mer tveksamma till att koppla ihop ”oro” och ”nedstämdhet”
direkt med psykisk ohälsa (Yeung et al., 2017). För dessa patienter blir individen psykiskt
sjuk ”på riktigt” när dennes tillstånd övergår till att vara ”galen”. Enligt dessa patienter
representeras att vara ”galen” av fysiska manifestationer. Dessa kan exempelvis gestaltas i
form av våld och hotfullt beteende mot familj och närstående, att ta av sig kläder publikt,
prata för mycket med sig själv eller inte svara på tilltal när detta skulle vara lämplig. Att bli
kallad galen är det patienten helst vill undvika (Bettmann et al., 2015 & Yeung et al., 2017).
Personer från icke-europeiska länder bekräftar att oron eller nedstämdheten över exempelvis
att inte kunna försörja sin familj, arbetslöshet eller svåra trauman är tidiga orsaker till
psykisk ohälsa. Social isolering på grund av språksvårigheter och skam över sin
socioekonomiska situation är andra orsaker till att psykisk ohälsa uppstår (Gorman, Brough
& Ramirez, 2003). Personer från icke-europeiska länder menar däremot att nedstämdhet och
oro inte är något de behöver söka sjukvårdens hjälp för, de vänder sig hellre till familjen eller
närstående för att lösa problemen. Om det finns tro på övernaturliga förklaringar till psykisk
ohälsa är inte lösningen varken medicinsk eller terapeutisk. Istället finns tro på att lösningen
bör vara spirituell, detta då dessa problem anses bero på andeväsen. Personer med symtom
på psykisk ohälsa tenderar på grund av sina övertygelser att söka hjälp för sina besvär hos
exempelvis familj eller andra med samma kulturella bakgrund, alternativt används religion
och bön i behandlande syfte (Ayalon & Alvidrez, 2007; Freeman & Lecy, 2015). Traditionella
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behandlingsmetoder av olika slag används också, patienter kan då i extrema fall utsättas för
fysiskt våld eller andra integritetskränkande handlingar exempelvis rituell bespottning eller
svält (Bettman et al., 2017). Tydligt framkommande är att kulturella minoritetsgrupper gärna
använder en kombination av medicinsk sjukvård, religion och traditionella metoder.
Patienter och anhöriga ansåg många gånger att vården inte var komplett om den inte kunde
kombineras med traditionella metoder eller religion (Yeung et al., 2015; Bettmann et al.,
2017).
Förväntningen från patienter med minoritetskultur är att sjuksköterskor inte bara ska ha
medvetenhet om vilka delar patientens kultur byggs upp av, de bör också ha en förståelse och
sensitivitet gällande kulturella utövningar. Patienter från minoritetskulturer anger att rutiner
kring mat, hygien, religion och familjens centrala roll gällande patientens vårdsituation utgör
viktiga aspekter av deras kultur (Hamilton & Essat, 2008). Muslimska kvinnor tillägger att
det är viktigt för dem att kvinnlig vårdpersonal utför deras omvårdnad (Degrie, Gastmans,
Mahieu, Dierckx de Casterlé & Denier, 2017). Andra patienter med afrikanskt ursprung
framhäver dock att vårdpersonalens kompetens är viktigare än könstillhörighet (Hamilton &
Essat, 2008). Kulturella normer kring respektfull kommunikation inom olika åldersgrupper
kan vara problematiskt om inte sjuksköterskor är medvetna om dem. Patienter påpekar att
respekt för deras kultur är viktig för dem och lyhördhet från sjuksköterskor gällande deras
behov upplevs positivt (Degrie et al., 2017).

2.5 Anhörigas roll i transkulturell omvårdnad
Anknytning till familjen är en viktig del av kulturen i etniska minoritetsgrupper och spelar en
nyckelroll i identifikations- och behandlingsprocessen vid psykisk ohälsa. Anhöriga menar att
familjemedlemmar är de första att märka när en persons beteende ändras. Exempel på detta
är humörsvängningar, avvikande rutiner hemma eller våld mot familjemedlemmar
(Bettmann et al., 2015). Ofta innebär insjuknande av en familjemedlem i en kulturell
minoritetsgrupp att familjens livsmönster ändras, detta på grund av att familjen tar hand om
den sjuka personen. Familjens vårdgivande roll medför att det ofta är självklart för dem att
vara med i beslutstagandet kring patientens vård (Hamilton & Essat, 2008). Familjens roll är
att hjälpa den sjuke familjemedlemmen att hitta en balans mellan sin kulturella bakgrund
och personens förväntningar på sjukvården. Ofta är familj och anhöriga i kulturella
minoritetsgrupper en första hjälp när en patient insjuknar med psykisk ohälsa, familjen
fortsätter därefter att spela en central roll genom hela vårdförloppet (Gorman et al., 2003;
Park et al., 2011; Bettmann et al., 2015). Familjemedlemmarna tar det för givet att vara
involverade i vården av sina anhöriga på ett annat sätt än familjemedlemmar i västländer.
Familjen har en länkande funktion för etablering av en bra relation mellan patient och
sjuksköterska. Inkluderande kan även leda till patientens tillfrisknande genom att exempelvis
öka patientens följsamhet till att ta medicin (Degrie et al., 2017). Familjen kan också ha
negativt inflytande på patienters välbefinnande (Gorman et al., 2003; Park, Chesla, Rehm &
Chun, 2011). Detta då familjens inflytande och traditionella vård kan krocka med sjukvårdens
evidensbaserade vård och därmed äventyrar patientens tillfrisknande. I kulturer där det
råder patriarkala system, kan patienters valmöjligheter kring den egna vården undertryckas,
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detta då alla beslut om patientens vård tas av överordnade i familjen. (Degrie et al., 2017;
Park et al., 2011).

2.6 Transkulturella vårdrelationer
När människor från olika kulturella bakgrunder migrerar, gör de vanligtvis detta med en
förväntning av att kunna behålla delar av sin kultur och att kunna utöva sin tro i landet de
kommer till. Familjens roll, kulturell gemenskap, religion och mat tillhör de viktigaste
delarna av kulturen (Gorman, Brough & Ramirez, 2003). I en studie av Degrie et al., (2017)
identifierar respondenterna att vård för dem hänger samman med hur individer i en familj
hjälper varandra, stödet de får från samhället och det andliga stödet från präster, imamer
eller liknande religiösa ledare. Likaså finns det i det nya landet en befintlig kultur vilken både
befolkningen och vården utgår ifrån. Det kan bli en krock av olika kulturer när dessa två
parter möter varandra i en vårdmiljö (Hamilton & Essat, 2008). Sjukhusregler gällande
anhörigbesök, individualism i vården och uttryck för besvär eller smärta utgör aspekter av
den nya vårdkulturen där en skillnad från den egna vårdkulturen identifieras av
respondenterna (Degrie et al., 2017; Fenwick & Stephens, 2004; Hamilton & Essat, 2008).
Kommunikation anses vara ett fundamentalt problem i vårdrelationer mellan patienter och
sjuksköterskor. Patienter anger svårigheter med att lita på sjuksköterskor när de inte förstår
språket. Många patienter menar att de inte känner sig delaktiga i sin vård när ingen tydlig
information ges om planerade åtgärder och varför dessa görs. Användning av tolk efterfrågas
av patienter där språket utgör ett hinder, det finns dock en uppfattning om att tolk bara
kopplas in vid svåra situationer. Problem med kommunikation kan även utgöra en orsak till
att omvårdnadsplaner inte fullföljs eller att läkemedel inte tas på rätt sätt (Yeung et al.,
2017). Patienter menar att de fruktar att sjuksköterskors attityd när de inte talar samma
språk grundar sig i likgiltighet. De pekar på att även när de får uppfattningen att
sjuksköterskor känner till deras kulturella behov, så bortser sjuksköterskor ändå från att
uppfylla dem. (Hamilton & Essat, 2008).
En god sjukvårdsrelation identifieras av individer från en kulturell minoritetsgrupp med
ömsesidig respekt, bekräftelse och att de får snabb hjälp när de behöver den. När en
sjuksköterska behandlar patienter med individfokus byggs tillit för både personal och
behandling (Hultsjö, Berterö & Hjelm, 2007). För att vården ska kunna vara av god kvalitet
behöver sjuksköterska och patient hitta en balans mellan deras olika kulturer. Patientens
försök att balansera tidigare upplevelse och förståelse av sjukvård med den nya vårdkulturen
innebär att gå från trygghet till ovisshet, där vårdkulturen får en ny innebörd. Att lämna
tryggheten från det tidigare kända och överlämna sig själv till en miljö av otrygghet, att känna
sig oduglig, att sjuksköterskor inte hade tid att närvara i rummet medförde stress och var
skrämmande för patienterna (Arnaert & Schaack, 2006; Hendson, Reis, & Nicholas, 2014;
Murray, Windsor, Parker, 2010).
Migrationsprocessen i sig medför svåra ansträngningar för flyttande individer. Beroende på
orsak till migrationen kan deras reaktion till den nya kulturen vara annorlunda
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(Simich, Maiter, Moorlag & Ochocka, 2009). Sjukvårdens vårdkultur bör inte undertrycka
patientens egen vårdkultur. Patientens upplevelse, värderingar och förväntningar bör ges
utrymme (Degrie et al., 2017). Där migrationen berott på grund av krig, trauma eller andra
svåra situationer, kan mötet med sjukvården vara problematisk både för patienter och
personal. Personalen behöver information om vad patienten har varit med om för att kunna
sätta in rätt resurser medan patienter inte vill återuppleva vad de varit med om. Mer än 65
procent av asylsökande patienter med flyktingbakgrund har upplevt traumatiska händelser.
Ingen ur denna patientgrupp berättade dock om vad de upplevt i hemlandet trots flertalet
besök inom sjukvården (Socialstyrelsen, 2015). Tveksamhet att tala om tidigare upplevelser,
hänger ofta ihop med att det saknas förståelse för vad informationen skulle kunna bidra med
i en vårdkontext. Möte mellan den egna kulturen och sjukvårdskulturen blir en reflektion av
hur patient och sjuksköterska ser på hälsa och ohälsa. Att kunna skapa närvaro och trygghet
gentemot patienter kan vara helt avgörande för om en behandling blir framgångsrik eller inte
(Degrie et al., 2017). För att vården ska kunna bli av bra kvalitet behöver sjuksköterska och
patient hitta en balans mellan deras olika kulturer. Patientens försök att balansera tidigare
upplevelse och förståelse av sjukvård med den nya vårdkulturen, innebär att gå från trygghet
till ovisshet i den nya vårdkulturen (Gorman et al., 2003).

2.7 Sjuksköterskors syn på transkulturell omvårdnad vid psykisk ohälsa
Tre stora områden identifieras där sjuksköterskor anger hinder för att kunna uppnå holistisk
vård vid transkulturell omvårdnad. Dessa områden är språkproblem, avsaknad av kulturell
kunskap samt avsaknad av resurser. Sjuksköterskorna svarar att stress och frustration är
resultatet av att veta att de inte kan utföra sitt arbete fullt ut. Sjuksköterskorna förstår att de
inte kan tillhandahålla en fullgod vård, många har dock svårt att förbättra situationen då de
inte kan identifiera hur de ska kunna individanpassa vården (Murphy & Macleod Clark,
1993). Detta är något även Marynowski-Traczyk, Moxham och Broadbent (2017) beskriver
kring vård av patienter med psykisk ohälsa då de noterar hur sjuksköterskor har svårt att
identifiera hur de ska kunna stötta dessa patienter.
Sjuksköterskor som anser sig vara kulturellt kompetenta förklarar att transkulturell
omvårdnad bygger på extra inkännande vård. Sjuksköterskorna beskriver hur hänsyn till
patienters kulturellt individuella behov, familjers inkludering i vården samt traditionella
behandlingars användande är avgörande aspekter för att belysa en personlig omvårdnad. När
sjuksköterskorna förklarar kulturellt individuella behov bestod det i uppmärksamhet på
andliga behov, förståelse för att patienterna har individuella behov trots samma
kulturtillhörighet samt förståelse för hur sociokulturella faktorer påverkade patienternas
hälsa och kulturell sensitivitet (Wilson, 2010). Marynowski-Traczyk et al. (2017) förklarar
hur sjuksköterskor har en naturlig roll i att värna om patienters integritet och försvara deras
rättigheter. Personer med psykisk ohälsa behöver ett öppensinnat och icke-dömande
bemötande. Detta bland annat för att stärka patienters bild av en positiv och hjälpande
sjukvård. Att kunna uppmärksamma psykisk ohälsa och stödja patienter genom att värna om
deras autonomi anses vara en viktig del i hur sjuksköterskor kan göra skillnad för
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patienterna. Att motverka stigma och ha en optimistisk och hjälpande inställning till
patienterna anses också vara en viktig del i sjuksköterskearbetet gentemot patienter med
psykisk ohälsa. (Marynowski-Traczyk et al., 2017).
Språket identifieras även som en försvårande faktor då sjukvårdspersonalen inte kan nå fram
till patienter och förklara vad som förväntas av sjukhusvistelsen. Att tolk används väldigt
oregelbundet försvårar också kommunikationen. Det uppmärksammas dessutom att det
genom kommunikationssvårigheter finns problem med att korrekt identifiera patienters
hälsobehov samt sociala problem. Patienter som flyttar och söker asyl uppmärksammas av
sjuksköterskor då de anses särskilt problematiska. Problemen består i att patienterna har
svårt att sätta sig in i sjukvårdssystemet i landet de kommer till, dessutom uppmärksammas
att de har svårt att förklara för sjuksköterskor om sin hälsosituation. Den förväntade nivån av
kunskap om sjukdomar och behandling saknas många gånger. Detta leder till att patienter
utsätts för extra stress och förvirring (McBride, Russo & Block, 2016).
Då sjuksköterskor talar samma språk och tillhör samma kulturella kontext finns dock psykisk
ohälsa kvar och utgjorde en tydlig skiljelinje mellan sjuksköterskor och patienter.
Sjuksköterskornas erfarenhet av vårdandet består i att det var svårt att nå fram till
patienterna och skapa ett förtroende. Stigmatiseringen av psykisk sjukdom utgör en
anledning till detta vilket gör att patienterna ogärna talar om sitt mående. Påtryckningar från
anhöriga vilka anser att psykisk ohälsa är en familjeangelägenhet som inte ska delas med
andra, försvårar också vården. För att följa kulturella riktlinjer, avstår en del patienter vård
och isolerar sig, snarare än att riskera att göra omgivningen medveten om deras psykiska
ohälsa. Andra patienter och anhöriga har misstro mot etablissemanget generellt, vilket i
förlängningen leder till att sjuksköterskorna misstros. I sin tur innebär detta en svårighet att
nå fram till patienterna och skapa förtroende. I ytterligare några fall tar familjerna avstånd
från patienterna om de förstår att patienterna lider av psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna har
en förförståelse om att familjen är viktig att inkludera i den transkulturella vården, något
som medför svårigheter med att förstå de patienter som inte vill blanda in sina anhöriga.
(Wilson, 2010).
Hanterbara vårdrelationer, tenderar att bli betydligt svårare i en transkulturell kontext. Detta
visar sig stämma särskilt väl i krissituationer, exempelvis livsomvälvande frågor eller
situationer gällande liv och död. Olika försvårande teman lyfts fram kring anhörig- och
patientrelationer i en transkulturell kontext. Dessa teman är olika syn på normer och tro,
språkproblem, samt hur beslut tas. Arbetet försvåras ytterligare av ett antal personliga
faktorer vilka identifieras till omedvetet stereotypt tänkande, otillräcklig tid för
kommunikation och relationsbyggande samt svårigheter att identifiera närståendes behov
(Hendson, Reis & Nicholas, 2015).
Normer och tro kan försvåra den transkulturella omvårdnaden, en aspekt var olika synsätt
kring hur stor autonomi patienter bör ha i beslutsfattandet kring den egna hälsan. En annan
aspekt är för tidig barnafödsel, där har föräldrarna en tro på att före en viss vecka så har inte
barnet någon chans att överleva. När barnet ändå överlever, möts det med stor rädsla och
stress eftersom barnet enligt föräldrarna inte borde finnas till. De språkliga svårigheterna
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beskrivs som en barriär gentemot patienter och anhöriga. Även med tolk finns en känsla av
otillräcklighet i att inte kunna kommunicera på egen hand. Funderingar kring hur mycket
information som går att översätta framkommer också. Åsikter om att tolk bara används när
det är absolut nödvändigt framkommer också. Tolken blir i vissa fall en extra främmande
person som gör det svårare att skapa trygghet för patienter och anhöriga. Svårigheter med
beslutsfattande grundar sig i olika förståelse för vem som ska ta beslut. Förväntningar finns
på sjukvårdens personal att ta beslut i frågor där anhöriga förväntas vara delaktiga och ta
beslut. I frågor där det framhärdas i beslutsfattande från anhöriga vänder sig dessa många
gånger till andra anhöriga, religiösa instanser eller samhällsrådgivare för vägledning
(Hendson et al., 2015).

2.8 Problemformulering
Vårdmöten mellan människor med olika kulturella bakgrunder kan leda till utmaningar för
både sjuksköterskor och patienter. Föreligger dessutom psykisk ohälsa hos
patienten försvåras mötet ytterligare. Avsaknaden av uttryck för symtom av psykisk ohälsa
hos patienter i vissa kulturer leder många gånger till att den psykiska ohälsan missas av
vårdpersonal. Skam och stigmatisering förknippas med psykisk ohälsa och hindrar drabbade
personer från att erkänna eller söka hjälp för sin sjukdom. Vård av patienter i denna situation
präglas ofta av familjens påverkan och kan medföra både positiva och negativa konsekvenser
för patientens vård. Vid mötet mellan sjuksköterska, patient och anhörig behövs således att
allas intressen balanseras för att bygga tillit och en fungerande vårdrelation. För att en bra
vårdrelation ska skapas behövs bra kommunikation mellan alla inblandade men språkbrist
hos patienter av en kulturell minoritet försvårar relationsskapandet ytterligare. I tidigare
studier nämner sjuksköterskor att brist på resurser är en av de största utmaningarna i det
kulturella mötet. Att inte ha tillräckligt med tid eller personal för att utföra ordentliga
insatser gällande patienter från andra kulturer leder till att viktiga aspekter av patientens
psykiska mående förbises. Ett problem är att skillnader i kulturella uppfattningar och
okunskap kring psykisk ohälsa leder till att patienter förutom somatiska besvär även kan ha
dold psykisk ohälsa. Språkförbistring och motstridiga förväntningar mellan patient och
sjuksköterska är ytterligare hinder för att identifiera detaljer om patienters psykiska
ohälsa. Beroende på behov och förståelse hos patienten kan mötet mellan dem och
sjuksköterskan resultera i något negativt om patientens behov inte fångas upp och
tillgodoses. Sjuksköterskans vårdarbete gentemot dessa patienter riskerar att bli lidande,
vilket i förlängningen kommer att slå tillbaka på patienten då en holistisk vård inte kommer
att kunna uppnås. Detta examensarbete avser att skapa kunskap om hur sjuksköterskor
upplever dessa komplexa vårdmöten. Examensarbetet avser också att undersöka hur
förutsättningarna ser ut för att bedriva en god transkulturell omvårdnad för patienter med
psykisk ohälsa. Dessutom avses att i examensarbetet undersöka hur sjuksköterskor gör för att
identifiera och tillgodose dessa patienters behov i en transkulturell kontext.
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3

SYFTE

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av transkulturell omvårdnad i samband
med vård av patienter med psykisk ohälsa inom slutenvård.

4

METOD

Beskrivningen gällande kvalitativ ansats enligt Friberg (2002) användes för att närma sig
fokusområdet. Ansatsen lämpas väl för studier vars syfte är att analysera ett fenomens olika
nyanser och söka förståelse för de olika sätt fenomenet beskrivs. Examensarbetets fokus är
att skapa vidare förståelse kring sjuksköterskors erfarenheter av transkulturell omvårdnad av
patienter med samtidig psykisk ohälsa. Vidare följdes ett induktivt tillvägagångssätt vilket
bygger på att närma sig ämnet från enskilda iakttagelser och gå mot mer generella omdömen
(Henricson & Billhult, 2017; Priebe & Landström, 2017).

4.1 Datainsamling
Urvalskriterier använda vid datainsamling, tillvägagångssätt för informationssökning och
genomförande av intervjuer presenteras.

4.1.1 Urval
Urvalsmetoden var strategisk, med tanke på vikten av att deltagarna ska ha erfarenhet inom
ämnet. Strategisk urvalsmetod beskrivs av Danielson (2017). Inkludering gjordes i enlighet
med beskrivning av Persson och Sundin (2017) kriteriet var att deltagarna skulle vara
legitimerade sjuksköterskor med minst 2 års arbetslivserfarenhet (se tabell 1). Inga
exkluderingskriterier tillämpades. Deltagare i studien utgjordes av sjuksköterskor inom
slutenvård på sjukhus i Mellansverige.
Tabell 1: Informanters erfarenhet (i år) och intervjulängd
Informant
Erfarenhet (år)
Sjuksköterska 1
9
Sjuksköterska 2
34
Sjuksköterska 3
41
Sjuksköterska 4
11
Sjuksköterska 5
2,5
Sjuksköterska 6
23,5
Sjuksköterska 7
20
Sjuksköterska 8
36
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Intervjulängd (min)
16
18
14
17
18
16
13
15

4.1.2 Tillvägagångssätt
Innan datainsamling påbörjades ansöktes om godkännande från Etikprövningsgruppen vid
akademin för Hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Etikprövningsgruppen
godkände ansökan (se bilaga D) om vissa revideringsförslag gjordes. Slutgiltigt godkännande
överläts åt handledarna. Efter att ha korrigerat föreslagna punkter godkändes ansökan (se
bilaga E). Kontakt med deltagarna inleddes med att informationsbrev skickades (se bilaga F)
till verksamhetschefer och enhetschefer på ett antal kliniker med en översiktlig beskrivning
av examensarbetets ämne och fick godkännande. Verksamhetschefernas godkännanden
diariefördes på Mälardalens Högskola under diarienummer: 2019/0343. Kopior av
informationsbrev (se bilaga G) för deltagare och samtyckesblankett (se bilaga H) lämnades
till cheferna. Avdelningscheferna efterfrågade intresse för deltagande hos avdelningarnas
sjuksköterskor. Cheferna förmedlade sedan kontaktuppgifter till författarna. Totalt svarade
tio (10) personer och åtta (8) intervjuades. Anledningen till att kvarvarande två (2) inte
intervjuades var för att de inte kunde infinna sig vid intervjutillfällena och antalet deltagare
utgjorde ändå ett fullgott underlag för examensarbetet. Ursprungligen avsågs att intervjua sju
(7) personer enligt etikprövningen men då fler personer visade intresse för att delta, valde
författarna att inte neka någon deltagande. Alla deltagare var kvinnor med mer än två års
arbetslivserfarenhet från sjuksköterskeyrket. Efter metoden beskriven av Danielsson (2017),
samlades data in genom att använda en semi-strukturerad intervjuguide med
öppningsfrågor, öppna frågor, och följdfrågor (se bilaga I). Intervjuer genomfördes vid två
tillfällen under perioden november – december, 2018. Båda författarna deltog i intervjuerna
med växlande roller mellan att ställa frågor och följdfrågor enligt intervjuguiden.
Intervjuerna spelades in med diktafon och mobiltelefon, något deltagarna hade informerats
om på förhand. Intervjuerna tog mellan 13 och 18 minuter.

4.2 Analysmetod och genomförande
Dataanalysen gjordes med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Innehållsanalysmetod
beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalys efter beskrivningen handlar
om analyser och förståelse av mening, i detta fall i textformat. Målet är att analysera textens
innehåll, mening och avsikter. Detta görs genom att läsa, koda samt kategorisera innehållet i
texterna. Manifest innehållsanalys utgår från att data så långt det är möjligt inte ska tolkas,
analysen ska i stället fokusera på de uppenbara och centrala budskapen i intervjuerna men
samtidigt behålla ett visst mått av abstraktion för att inte förlora fokus på den kvalitativa
metoden.
Författarna lyssnade tre (3) gånger på inspelningen för att skapa en generell känsla för
innehållet. Efter att ha lyssnat till inspelningarna transkriberas de ordagrant. Intervjuerna
transkriberades i tidsmässigt nära samband med genomförandet av intervjuerna för att
författarna skulle ha intervjuernas innehåll i minnet. Efter att transkribering gjorts, skrevs
det transkriberade materialet ut och alla meningsbärande enheter innehållande ord, fraser,
meningar och stycken med relevans till examensarbetet markerades (se exempel på analys i
tabell 2). Nästa steg var att förkorta och abstrahera meningsenheterna för att göra texten mer
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hanterlig och lyfta fram ytterligare textinnehåll. De transkriberade meningsenheterna
tillfördes olika färg där meningar författarna uppfattade ligga nära varandra innehållsmässigt
färgades lika. Därefter sattes koder mot de kondenserade och abstraherade meningarna för
att kunna få en ny syn på datamaterialet. Sist sattes koder i flera underkategorier och
kategorier för att fånga gemensamma innehåll i datamaterialet. Analysen gjordes i enlighet
med beskrivningen av Graneheim och Lundman (2004) gällande innehållsanalys.
Tabell 2: Exempel på dataanalys
Meningsenhet
Kondenserad
meningsenhet

Kod

Underkategori

Dold
psykisk
ohälsa

Språksvårigheter
utgör hinder för
omvårdnad

svårigheten om man
har en patient som,
vars ursprung är i en
annan kultur, så
tycker jag att ofta
kan det finnas en
språkförbistring
också som kan bidra
till att man kanske
inte riktigt bli
medveten om att det
är en psykisk ohälsa

Svårigheter med
att
språkförbistring
ar kan leda till
att man inte blir
uppmärksam på
psykisk ohälsa

Så det är ju
egentligen föredrar
vi tolk för då vet
man att det blir rätt,
det är väl bäst tycker
jag.

Bäst att använda Lämpli
tolk. Då vet man gast
att det blir rätt
med
tolk

Kategori

Kommunikations
problem hindrar
holistisk vård

Att använda tolk
vid
språkförbistring

4.3 Etiska överväganden
I enighet med de grundläggande principerna i Helsingforsdeklarationen (2013) tas hänsyn
till deltagarnas säkerhet genom att följa följande krav: informationskravet, samtyckeskravet,
nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet där informanterna blir
upplysta om vad examensarbetes syfte är och hur informationen är avsedd att samlas in.
Samtyckeskravet där informanterna godkänner sitt deltagande och blir upplysta om sin rätt
till att avböja sitt deltagande oavsett tidpunkt. Nyttjandekravet där informanterna upplyses
om att det insamlade materialet endast kommer användas i den aktuella studien.
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Konfidentialitetskravet där informanterna blir upplysta om att deras personuppgifter
kommer sekretessbeläggas och inte kommer att kunna spåras. Tillstånd att göra intervjuerna
erhölls som tidigare beskrivet från Etikprövningsgruppen vid akademin för Hälsa, vård och
välfärd vid Mälardalens högskola. Att inhämta skriftligt godkännande innan empirisk
datainsamling påbörjas följer Vetenskapsrådets (2014) riktlinjer.

5

RESULTAT

I nedanstående text redovisas resultatet. Tre kategorier framträdde i analysen, två till tre
underkategorier vardera byggde upp kategorierna. Analysen genomfördes med beaktande av
examensarbetes syfte samt öppenhet för vad materialet visade. Tolkande av texten hölls till
ett minimum i enlighet med analysmetoden.
Tabell 3: Resultatmatrix
Underkategori
Språksvårigheter som hinder för
omvårdnad
Att använda tolk vid språkförbistring
Hälsouppfattning beroende på kultur

Kategori
Kommunikationsproblem vid holistisk vård

Kulturella olikheters påverkan på patienters
vård

Anhörigas inflytande
Påverkan av tidsbrist och osäkerhet på
vårdrelationer
Att sjuksköterskan ser individen
Att sjuksköterskan är flexibel

Omvårdnadens kvalitet baserad på
sjuksköterskors förutsättningar

5.1 Kommunikationsproblem vid holistisk vård
Under analysen framkom att kommunikationsproblem var en försvårande omständighet för
sjuksköterskorna. Att inte kunna kommunicera på ett tillfredsställande sätt ansågs medföra
ett antal svårigheter. Försök att övervinna språkproblemen med hjälp av anhörigtolkning
visade sig medföra andra problem. Användandet av tolk föredrogs av sjuksköterskorna, det
fanns dock fortfarande problem där användande av tolktjänst inte alltid nyttjades optimalt.

5.1.1 Språksvårigheter som hinder för omvårdnad
En framträdande aspekt av analysen var att språksvårigheter spelade stor roll i
sjuksköterskornas arbete. Sjuksköterskor förklarade hur brist på kommunikation medförde
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att de erfor svårigheter med att förstå hur patienter uppfattade sin tillvaro. Dessutom visade
analysen på att språksvårigheter utgjorde försvårande omständigheter för sjuksköterskor i
omvårdnadsarbetet, detta då patienter kunde vara tillbakadragna och ovilliga att medverka
till vården. När det saknades möjlighet för sjuksköterskorna att genom språket nå fram till
patienterna medförde detta ett hinder med att tillhandahålla en fullgod omvårdnad.
Det framkom även att språkliga problem kunde medföra att eventuell psykisk ohälsa inte
identifierades. Psykisk ohälsa hamnade i bakgrunden om den inte var primär anledning till
att patienter sökte vård. Sjuksköterskorna beskrev dessutom hur eventuella tecken på psykisk
ohälsa inte uppmärksammades om det patienter sa skulle översättas.
Svårigheten om man har en patient som, vars ursprung är i en annan kultur, så tycker jag att ofta kan
det finnas en språkförbistring också som kan bidra till att man kan kanske inte riktigt bli medveten om
att det är en psykisk ohälsa.

Sjuksköterskornas erfarenhet var även att språksvårigheter medförde problem med att
utvärdera om medicinering eller annan behandling hade önskad effekt, samt om vissa
yttringar berodde på sjukdomstillstånd.

5.1.2 Att använda tolk vid språkförbistring
Analysen visade hur sjuksköterskor uppfattade att anhörigas tolkningar kunde bli
missvisande. Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att de blivit förda åt sidan av
anhöriga för att få berättat för sig hur patienten kände. Sjuksköterskorna beskrev hur de
ansåg detta som en begränsning när tolkningen skulle passera en anhörig innan de tog del av
den.
En del patienter som har väldigt många anhöriga på besök, där finns det ju också en liten begränsning i
patientens talan… begränsad av de anhöriga, de anhöriga oftast vill såhär prata… på sidan alltså inte
tillsammans med patienten om de vill framföra saker som de upplever att patienten upplever.

Sjuksköterskor ansåg även att anhöriga kunde förvränga vad patienter framförde och kunde
därigenom vara olämpliga som tolkar. Förklaringen var att anhöriga kunde ha egenintresse i
vad som framkom till sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna beskrev vidare hur det dessutom
kunde vara svårt att fråga känsliga frågor där en anhörig tolkade. Detta gjorde att en partner
kunde vara olämpliga i tolkningssituationer. Det fanns en förståelse för att det inte gick att
förvänta sig korrekta översättningar i dessa situationer.
Oftast har de ju med sig en anhörig som är lite bättre på språket… anhöriga kan ju säga vad de vill men
om vi frågade men om vi fråga… inte vet jag, har ni haft eeh samlag med någon annan eller inte vet jag,
något konstigt och vi ber maken att fråga sin fru, då kan det bli helt fel förstås.

Analysen visade hur tolk föredrogs av sjuksköterskorna då det fanns uppfattning om att
översättningen blev bättre än vid användande av anhöriga som tolk. Det framkom dock i
analysen att stressiga situationer utgjorde ett hinder för att kunna använda tolk på ett
tillfredsställande sätt. Sjuksköterskorna upplevde ett problem i att inte kunna ha en tolk på
plats när behovet av översättning var direkt. Fördröjningen medförde att teckenspråk eller
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digitala alternativ användes i stället för tolk vilket enligt sjuksköterskorna medförde problem
då vården inte alltid blev fullgod. Det framfördes dessutom erfarenheter där tiden tolken
bokades på kanske inte var den tiden patienter kände för att prata, framför allt när psykisk
ohälsa förelåg. Sjuksköterskornas erfarenhet var även att tolk sällan användes i
omvårdnadsarbetet. Användningen av tolk begagnades oftast vid läkarsamtal, vid
överlämnande av viktig information samt vid planeringsmöten för patienters vård. Tolk
användes dock sällan för att ta reda på anledningar till psykisk ohälsa.

5.2 Kulturella olikheters påverkan på patienters vård
I analysen framträdde att kulturella skillnader kunde orsaka svårigheter för
sjuksköterskorna. Oliktänkande kring syn på psykisk ohälsa kunde medföra en svårighet att
nå fram till patienter. Det blev framträdande att anhöriga var närvarande i större
utsträckning på grund av ansvarsplikt med ursprung i deras kultur. Det kom även fram att
annorlunda synsätt från patienter och anhöriga ställde krav på sjuksköterskor att anpassa sitt
arbetssätt för att möta de utmaningar de ställdes inför.

5.2.1 Hälsouppfattning beroende på kultur
Analysen visade hur sjuksköterskorna erfor att psykisk ohälsa var ett begrepp som kunde
uppfattas på olika sätt av deras patienter. Erfarenheten var att psykisk ohälsa sågs på olika
sätt beroende på kulturell tillhörighet. Detta kunde exempelvis vara att en västerländsk syn
på psykisk ohälsa beroende på mentala orsaker inte stämde överens med vissa kulturella
uppfattningar där själen och det mentala inte nödvändigtvis behövde hänga ihop. En annan
aspekt som framfördes var att det kunde finnas en motsättning att prata om psykisk ohälsa
utanför familjen.
Om man är själv med den här specifika patienten så blir det inte alltid att de kanske uttrycker det
heller… det blir att det ligger lite längre in, alltså att man inte besvärar med det utan man sköter det
själv med sina, i sin familj.

Skam var ytterligare en kulturell vinkel vilken sjuksköterskorna erfor kunde påverka synen
på psykisk ohälsa och göra så att ämnet inte togs upp. I analysen framkom det vidare att
religion kunde vara en påverkande faktor gällande synen på psykisk ohälsa. Religiös
åskådning kunde dessutom påverka hur patienter och anhöriga ansåg att psykisk ohälsa
skulle behandlas.
när läkarna sa att… hon var sjuk så… tror jag att de för dem var väldigt viktigt att kunna utöva sin
religion… och tro… kanske också för att få henne frisk… genom att be och så… enligt dem så har ju…
Gud en plan med allt… det här var Guds mening.

Analysen visade att sjuksköterskor erfor att patienter inte alltid visste hur svensk sjukvård
fungerade. Förväntningar från patienterna kunde i stället grundas på hur sjukvården såg ut i
deras hemländer. Detta var något sjuksköterskorna erfor försvårande då förväntningar från
patienterna kunde vara svåra att tillgodose, vilket medförde att patienter inte alltid blev
16

nöjda med vården. Det framkom även i analysen att sjuksköterskor erfor att de behövde
ställa andra frågor till patienter med annan kulturell bakgrund för att kunna belysa psykisk
ohälsa. ”… man får ställa andra frågor, frågar jag en kvinna som är född i Sverige, då… kanske
man frågar om tidigare psykisk ohälsa men träffar man en somalisk kvinna… så kanske jag
får… ställa frågorna på ett annat sätt.”
Vidare framkom också att det fanns en medvetenhet bland sjuksköterskorna om att psykisk
ohälsa kunde framställas i form av somatiska besvär. Sjuksköterskorna beskrev detta som
gestaltning av exempelvis huvudvärk, ryggvärk eller andra kroppsliga problem utan någon
somatisk förklaring, vilket slutligen landade i en förklaring av psykisk ohälsa.

5.2.2 Anhörigas inflytande
Sjuksköterskornas erfarenhet av anhörigas deltagande i vården visade i analysen ett
oliktänkande kopplat till transkulturell bakgrund. Det framkom att det fanns en större
närvaro och ett större engagemang från anhöriga kring vården av dessa patienter.
Spelar ingen roll om de… eh Afrika eller Asien eller Sydamerika… där är det ofta så de de hälsar på…
patienten… varje dag de sitter där hela dagarna… och tar hand om minsta lilla… de bryr sig liksom på
ett… lite annat sätt.

Analysen visade även att sjuksköterskor erfor att närstående ofta var fler och gärna ville
stanna hos anhöriga utanför vanliga besökstider då närvaro vid sjukdom var viktigt i deras
kultur. Det fanns även en erfarenhet i att anhöriga många gånger ville ta större del i
omvårdnaden. Detta kunde medföra problem då sjuksköterskorna inte alltid kunde erbjuda
den omvårdnad de var vana vid. Ytterligare en aspekt var gällande specialiserad vård av
patienters psykiska hälsa. Sjuksköterskorna erfor att den vården till och med kan mötas av ett
motstånd från anhöriga beroende på önskan av att de själva skulle stå för den vården.
Sedan att hon skulle flyttas över till psykvården… åh då… de var kanske lite oförstående där, att sen
men här är vår del… här går vi in och tar över och… vårdar själen… det ska inte någon annan göra… de
trodde kanske inte riktigt på den vården så… som de trodde på den medicinska vården.

Det framkom också ur analysen att sjuksköterskorna ibland uppfattade otrygghet hos
patienter när anhöriga var närvarande. De uppfattade att detta kunde vara på grund av att
patienten var rädd för negativa reaktioner från anhöriga om önskemål och mående framkom
framför dem. En annan aspekt som framkom i analysen var vikten av att ta med anhörigas
önskemål för att göra vårdupplevelsen positiv för hela familjen. Sjuksköterskornas erfarenhet
var att familjen kunde påverka framtida vård i både positiv och negativ riktning beroende på
hur deras förväntningar uppfylldes.

5.3 Omvårdnadens kvalitet baserad på sjuksköterskors förutsättningar
Analysen påvisade att sjuksköterskor poängterade att deras erfarenheter med patienter vilka
led av psykisk ohälsa och var från andra kulturer påverkades av faktorer kopplade till
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vårdmiljö. Huvudaspekterna de nämnde var otrygghet hos patienter, osäkerhet hos
sjuksköterskorna gällande kulturella faktorer, samt otillräcklig tid för sjuksköterskorna att
skapa goda relationer. Analysen visade dessutom att sjuksköterskorna upplevde att deras
bemötande gentemot patienter med annan kulturell bakgrund och samtidig psykisk ohälsa
påverkade hur framgångsrik omvårdnaden blev. De menade att när relationen mellan
sjuksköterskor, patient och anhöriga var god fanns större sannolikhet att kunna komma in i
patientens livsvärld och identifiera deras psykiska mående. På detta sätt kunde
omvårdnadens kvalitet stärkas.

5.3.1 Påverkan av tidsbrist och osäkerhet på vårdrelationer
Analysen visade att sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter från annan kulturell
bakgrund med samtidig psykisk ohälsa var att tiden inte alltid räckte till för att ta reda på hur
patienterna mådde. Sjuksköterskorna erfor att denna patientgrupp generellt behövde mer tid
för att uppnå en tillfredsställande omvårdnad. I analysen framkom även att sjuksköterskorna
uppfattade att de oftast arbetade under press och förväntades vara effektiva på att göra
snabba bedömningar, detta försvårades då sjuksköterskorna inte kunde arbeta efter invanda
rutiner.
Sjuksköterskor uppfattade att patienter från kulturella minoritetsgrupper med samtidig
psykisk ohälsa kände sig otrygga med sjukvården i landet de migrerat till. De uppfattade att
detta kunde bero på dåliga erfarenheter patienterna hade med sig sedan tidigare. Enligt
sjuksköterskorna var patienter i den här gruppen granskande mot vården. Sjuksköterskorna
uttryckte dock att de förstod patienternas beteenden då de själva förmodligen skulle reagera
likadant om de befann sig i ett land där de inte kunde tala språket.
… inte bara språket det kan … handla om trygghet också att man kanske … inte litar på vården riktigt,
man kanske har dåliga erfarenheter från tidigare… lite skeptiska kan de … vara till sjukvården och det
skulle jag också vara om jag var i ett annat land och inte kunde språket … de granskar en lite extra.

Det framkom ur analysen att sjuksköterskor ibland erfor en osäkerhet kring hur de skulle
bemöta patienter med annan kulturell bakgrund än den egna, där de misstänkte psykisk
ohälsa. De erfor att det var lättare att hänvisa svenska patienter vidare för hjälp. Det
framkom också att osäkerheten sjuksköterskorna kände inför förväntningarna från patienter
med annan kulturell bakgrund ledde till mindre vägledning.
Man märker kanske på en patient hur den beter sig att kanske den mår dåligt på något sätt, och det inte
visst en uppenbar liksom fysisk anledning… det blir att man försöker bemöta patientens nivå ändå…
liksom lämnar det … till patienten… kanske i mer utsträckning än … en patient med en svensk
bakgrund där man… känner att man kan propsa på att du behöver verkligen hjälp … en osäkerhet som
hos mig för att jag inte vet hur eh en person från ett annat en annan kulturell bakgrund är van att
bemötas i vården.
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5.3.2 Att sjuksköterskan ser individen
Sjuksköterskor uttryckte att det de ansåg att det optimala förhållningssättet gentemot
patienter från kulturella minoritetsgrupper och med samtidig psykisk ohälsa var
medvetenhet och förståelse om människors olikheter. De menade att det var svårt för varje
enskild sjuksköterska att vara påläst på alla patienters olika kulturer. Däremot påpekade
sjuksköterskor att en individanpassad vård där inte endast patienternas kultur utan
patienterna själva var i fokus, utgjorde ett bra bemötande. ”Jag tänker mer att man ska förstå
att människor är olika… man kan ju inte sätta sig in i alla olika kulturer… men att bara förstå
att man måste möta varje person och ta reda på vem den är.”
Sjuksköterskorna uttryckte att det var svårt att erbjuda en helhetsvård till vissa patienter när
de inte själva kunde komma tillrätta med patienternas psykiskt dåliga mående.
… mycket så här personliga tragedier som gör att de mår dåligt och det är väldigt svårt liksom när man
ska bara sköta bara en del av vården… att komma tillrätta med det, och får man slussa och hit och dit
och fram och tillbaka och så får man hoppas att de får hjälp.

Sjuksköterskorna framförde att de ibland upplevde hur deras arbetsgrupp hade en stereotyp
syn på patienter med annan kulturell bakgrund. De menade att när patienter stämplades och
bemöttes utifrån kulturell förförståelse ledde det till att fokus inte längre låg på patienterna
som individer. Sjuksköterskorna menade att det var viktigt att lyssna in patienterna med
annan kulturell bakgrund och samtidig psykisk ohälsa och ta tid för att förstå deras behov.
Genom att vara uppmärksamma menade sjuksköterskorna att det kunde vara möjligt att
identifiera känsloyttringar och därmed kunna fråga patienten om vad de hade varit med om
tidigare och hur de mådde. Sjuksköterskorna tyckte inte att mimik skilde sig speciellt mycket
mellan kulturer och därför kunde patienternas kroppsspråk avslöja deras mående. Genom att
vara närvarande och läsa av kroppsspråk ansåg sjuksköterskorna att de kunde identifiera
möjliga tecken till psykisk ohälsa hos patienterna.
Analysen visade att sjuksköterskorna tänkte att omvårdnaden av patienter med psykisk
ohälsa och från annan kulturell bakgrund än sjuksköterskornas egen, kunde förbättras om
sjuksköterskorna uppmärksammade patienterna och var konsekventa i att försöka samla in
information om psykiskt mående och upplevelser av tidigare vård.
... uppmärksamma eller alltså fråga varje gång jag vårdar patienter med annan kulturell bakgrund och
faktiskt fråga den här personen hur brukar dina upplevelser vara av vården i vanliga fall… så det
viktigast för förändring tror jag är att förändra mig själv och alltså min kunskap för att jag ska oftare
fråga, och om psykisk ohälsan …

Analysen visade att sjuksköterskorna ansåg att arbetslivserfarenhet gjorde det lättare att
hantera arbetssituationer där patienter med annan kulturell bakgrund och psykisk ohälsa var
involverade, de kunde med erfarenhet från tidigare vårdmöten ha större trygghet i vad de
kunde förvänta sig och hur de skulle hantera uppkomna situationer. ”Man upplever den
liksom flera gånger och man lär sig liksom lite hur man ska bete sig och uppföra sig liksom i
samband med det här händer, behålla lugnet och …försöka se problemet lite utifrån.”
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5.3.3 Att sjuksköterskan är flexibel
I analysen beskrev sjuksköterskorna hur de hade erfarenheter av oflexibel personal med
inrutade arbetssätt vilket kunde försvåra omvårdnaden. De beskrev dock själva att de hade
en förståelse för att de bör vara flexibla och tillmötesgående när de mötte patienter från
andra kulturer, inom ramarna för sjukhusens regler.
”Det är på ett sjukhus så måste man ändå jobba lite efter reglerna… men man kan ju ändå…
försöker ju ändå vara så… tillmötesgående som det går… man behöver inte vara så
stenhård…”
Det fanns en övertygelse bland sjuksköterskorna att en öppensinnad attityd var viktig i
kontakten med patienter från annan kulturell bakgrund än dem själva och med samtidig
psykisk ohälsa. Sjuksköterskornas erfarenhet var att det var viktigt att nå fram till
patienterna och att detta kunde innebära att ibland göra avsteg från deras vanliga
omvårdnadsmetoder. Sjuksköterskorna beskrev hur de själva behövde hitta olika sätt att få
omvårdnaden att fungera oavsett språkliga och kulturella barriärer. Icke-verbala sätt att
kommunicera var ett sätt sjuksköterskorna använde för att försöka få klarhet i patienters
önskemål och behov. Förslag på dessa var teckenspråk och kroppsspråk.

5.4 Resultatsammanfattning
Sjuksköterskorna hade många erfarenheter gällande omvårdnad av patienter med annan
kulturell bakgrund och psykisk ohälsa. Resultatet visade hur sjuksköterskornas erfarenheter
bestod av svårigheter och lösningar i form av olika faktorer. Några svårigheter bestod av
språkliga hinder där användningen av anhöriga som tolk för att komma runt problemen inte
alltid var tillförlitliga. Professionell tolk fungerade oftast bra men det kunde vara svårt att få
hjälp av dessa i en akut situation. Kulturellt oliktänkande var ytterligare en faktor där
omvårdnaden kunde försvåras. Sjuksköterskorna beskrev hur det kunde vara svårt att få fram
information kring psykisk ohälsa då det fanns en tystnadskultur kopplad till skam kring
detta. En annan försvårande aspekt var att det kunde finnas olika syn på psyket och själen.
Detta gjorde att ett ”typiskt” svenskt synsätt inte alltid godtogs av patienter och anhöriga med
annan kulturell bakgrund, resultatet av detta kunde bli ett motstånd till omvårdnad vid
psykisk ohälsa. Sjuksköterskors erfarenheter gällande anhöriga visade att många kulturer
förutsatte fler anhöriga med större delaktighet i vården. Detta kunde leda till svårigheter när
anhöriga inte respekterade besökstider eller ansåg att de var ansvariga för vissa delar av
omvårdnaden. Resultatet visar att sjuksköterskorna behövde andra sätt att fråga om och titta
efter psykisk ohälsa när det kom till patienter med annan kulturell bakgrund.
Sjuksköterskorna erfor även att patienternas förståelse för hur den svenska sjukvården
fungerade kunde vara bristfällig. En saknad förståelse kunde bland annat leda till att
patienterna blev otrygga med sjukvården och sjuksköterskorna. Detta kopplades ihop med att
det kunde finnas tidigare dåliga erfarenheter av vården från andra länder. Osäkerhet hos
sjuksköterskorna ledde till att de hade svårare att veta vilken roll de förmodades ha gentemot
ett transkulturellt perspektiv. Det ledde även till att sjuksköterskorna hade svårare att ta
beslut om rådgivning när de uppmärksammade psykisk ohälsa i den patientgruppen.
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Sjuksköterskorna erfor att brist på tid var problematiskt då de saknade möjligheter för att
kunna lägga den tid de erfor att de behövde hos patienterna. Sjuksköterskorna beskrev hur
individfokusering och närvaro löste många problem, det hjälpte dessutom om det fanns ett
flexibelt tankesätt där anpassning kunde ske utifrån patienternas behov. Sjuksköterskorna
erfor dessutom att arbetslivserfarenhet gjorde dem mer förberedda på möten med dessa
patienter.

6

DISKUSSION

Här följer en metoddiskussion och en resultatdiskussion.

6.1 Resultatdiskussion
I resultatet framkom att sjuksköterskor hade svårt att förstå patienternas tillvaro om
kommunikationen var bristfällig. Leininger (2002b) beskriver hur kommunikation och
förståelse är en grundläggande faktor för att kunna uppnå kulturkongruent omvårdnad. Den
sunrise model Leininger (2002b) beskriver förutsätter också att information om patienten
och dennes kultur kan inhämtas. Resultatet visade att sjuksköterskorna uppgav att
kommunikationsproblem skapade svårigheter i omvårdnadsarbetet. Yeung et al. (2017)
redovisar i tidigare forskning hur språkproblem kan utgöra hinder, både i
omvårdnadsarbetet och i patienternas följsamhet vid exempelvis medicinering. Även
McBride et al. (2016) visar på hur språksvårigheter skapar problem för sjuksköterskorna då
de inte kan förklara vad de tänker göra eller vad de vill att patienterna bidrar till. Hendson et
al. (2015) och Yeung et al. (2017) beskriver dock hur tolk endast används vid speciella
situationer, exempelvis läkarsamtal. Resultatet visade att sjuksköterskorna beskrev liknande
upplevelser, där tolk användes i vissa situationer och inte ofta för att utröna psykisk ohälsa.
Det framkom också att i akuta situationer där tolkning hade behövts, fanns ingen tid för att
beställa en tolk. Socialstyrelsen (2016) är med hjälp av hälso- och sjukvårdslagen (SFS
2017:30) och patentlagen (SFS 2014:821) klargörande i att det inte finns någon skyldighet till
användande av tolk men lagtexterna stödjer däremot användandet. ICN:s etiska kod ställer
dock sjuksköterskan som ansvarig för att patienter får tillräcklig information på ett kulturellt
anpassat sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det fanns en uppfattning om att
anhöriga till patienter i en transkulturell kontext ofta fanns på plats vid patientens sida.
Sjuksköterskorna var dock inte bekväma med att lita på anhörigas översättning fullt ut.
Erfarenheten sjuksköterskorna delade var att översättning från anhöriga var svår att
utvärdera och funderingar kring huruvida informationsutbytet skedde korrekt och om
patientens önskemål verkligen förmedlades. Det framkom också erfarenheter kring att
anhöriga i vissa situationer kunde vara direkt olämpliga som tolkar. Det framkom även i
resultatet att kommunikationsproblem kunde medföra att eventuell psykisk ohälsa inte
identifierades. Vidare resultat visade på att sjuksköterskorna erfor att psykisk ohälsa i en
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transkulturell kontext kunde vara komplicerad. Det framkom att psykisk ohälsa kunde ses
olika beroende på kulturell tillhörighet. Detta kunde medföra att psykisk ohälsa inte
diskuterades utanför familjen eller doldes på grund av skam. Liknande erfarenheter
redovisas i studier av Ayalon och Alvidrez (2007), Bettmann et al. (2015) och Yeung et al.
(2017). I studierna framkommer det att rädsla för stigmatisering och andra sociala
konsekvenser knutna till psykisk ohälsa gör att patienter ibland väljer att leva i förnekelse
gällande sin sjukdom alternativt väljer att isolera sig från samhället. Resultatet visade även
att religion kunde medföra svårigheter med att söka rätt hjälp för psykisk ohälsa, något som
även redovisas av Ayalon och Alvidrez (2007) samt Freeman och Lecy (2015) i tidigare
forskning. Deras studier påvisar hur bön och religion kan utgöra alternativ behandling för
psykisk ohälsa. I resultatet visades på hur sjuksköterskor varit med om hur anhöriga motsatt
sig vård av psykisk ohälsa då de ansett sig bättre lämpade att sköta den vården. Lagen om
åligganden för personal inom hälso- och sjukvården (SFS 1994:953) slår fast att omvårdnad
ska ges i enlighet med evidens och beprövad erfarenhet. I resultatet framkom dock hur
sjuksköterskornas erfarenhet var att patienter och anhöriga inte alltid instämde med den
vård som är evidensbaserad i Sverige. Bettmann et al. (2017) och Yeung et al. (2015)
beskriver i tidigare forskning hur patienter och anhöriga många gånger anser att sjukvården
inte är komplett om den inte kombineras med religion och traditionella metoder. Enligt
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vård på lika villkor erbjudas patienter och
Patientlagen (SFS 2014:821) ger möjlighet för patienter och närstående att vara delaktiga i
utformningen av vården. Detta verkar inte alltid tas fasta på då det framkom i resultatet hur
sjuksköterskorna anmärkte på att inställningen på arbetsplatsen inte alltid var flexibel
gällande den transkulturella omvårdnaden vid psykisk ohälsa.
I resultatet framkom att kommunikationsproblem mellan sjuksköterskor och patienter från
annan kultur och med samtidig psykisk ohälsa skapade svårigheter i hela vårdprocessen.
Sjuksköterskorna berättade att de upplevde svårigheter med att förstå hur patienterna mådde
samt deras önskemål kring omvårdnad. Det framkom vidare att det var speciellt
problematisk när det gällde att reda ut patienternas psykiska mående då patienterna inte
kunde sätta ord på hur de mådde. I värsta fall hamnade sjuksköterskorna i en situation där
de var tvungna att generalisera och gissa kring patienternas symptom. Patienter i tidigare
studier kopplar även samman språkbrist och otydlig informationsförmedling med svårighet
att lita på sjuksköterskor och den tillhandahållna vården (Hamilton & Essat, 2008; Yeung et
al., 2017;). Enligt resultatet erfor sjuksköterskor att även anhörigas upplevelser av vården
påverkades negativt av språkförbistringar, även där med förtroendeproblem som följd. Detta
stämmer överens med tidigare forskning av Hendson et al. (2015) vilken lyfter närståendes
behov för att uppnå förtroende för vården. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna
gärna använde professionell tolk då det ansågs mer effektivt och pålitligt än anhörigtolk. Att
resultatet visade på att sjuksköterskorna erfor att professionell tolk var att föredra
kontrasteras delvis mot resonemanget av vissa sjuksköterskor i forskningen av Hendson et al.
(2015). Sjuksköterskorna i den studien menar att professionell tolk kan försvåra
tillitsutvecklingen hos patienten då tolken är en främmande person som patienten inte litar
på med sina personliga problem. Mcbride, Russo och Block (2016) påvisar att patienter anser
att oregelbunden användning av tolk, oavsett om den är professionell eller en anhörig,
försvårar kommunikationen och gör det svårare att nå en god patient-vårdare relation. I
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tidigare forskning av Wilson (2010) framkommer dessutom att samtal kring psykisk ohälsa
är en utmaning även om patienter och sjuksköterskor talar samma språk. Avsaknad av tillit
mellan sjuksköterskor och patienter baseras på patienters fruktan för stigmatisering vilket
medför att patienterna avstår att tala om sitt psykiska mående. I resultatet framkom brist på
tillit som ett problem i form av att sjuksköterskorna erfor hur patienter från annan kultur och
med samtidig psykisk ohälsa inte litade på dem. Tidigare studier (Arnaert & Schaack, 2006;
Gorman et al., 2003; Hendson et al., 2014; Murray et al., 2010) visar att otryggheten
patienter känner gentemot sjukvården även förknippas med rädsla och osäkerhet för en
övergång från en bekant vårdkultur till en ny vårdkultur i landet de migrerar till. I resultatet
framkom att sjuksköterskorna ibland var osäkra på hur de skulle bemöta patienter i ett
transkulturellt perspektiv på bästa sätt, i synnerhet patienter med misstänkt psykisk ohälsa.
Sjuksköterskorna erfor att osäkerheten kunde leda till att viktiga aspekter av omvårdnaden
missades vilket ledde till att patienters vårdbehov inte tillgodosågs.
I resultatet beskrev sjuksköterskorna att deras lösning på svårigheterna var att bemöta
patienter från annan kulturell bakgrund än deras egna genom att ta hänsyn till varje patients
situation och att inte fokusera för mycket på kulturen patienten tillhörde. Sjuksköterskorna
betonade att de försökte lösa varje patients problem utifrån den enskilda patientens behov.
Det framkom också att en tillmötesgående attityd gentemot patienterna med annan kulturell
bakgrund och samtidig psykisk ohälsa uppskattades då arbete efter inrutade rutiner inte
alltid ledde till att individuella behov tillgodosågs. Resultatet stämmer överens med
patienters perspektiv som framkommer i tidigare forskning av Yeung et al. (2017) där
patienterna indikerar att de uppskattar när sjukhusregler även kan inrymma deras kulturella
behov. Sjuksköterskorna beskrev i resultatet hur de genom att vara närvarande kunde
kommunicera med patienterna genom att läsa av och själva använda kroppsspråk vilket
ledde till att de många gånger kunde bryta ner språk- och kulturella barriärer. På detta sätt
erfor sjuksköterskorna att de nådde patienterna bättre och kunde identifiera möjliga tecken
på psykisk ohälsa. Studien av Degrie et al. (2017) stödjer denna beskrivning till viss del då
patienter i studien menar att sjuksköterskor som är närvarande förmedlar trygghet vilket
gynnar omvårdnaden. Erfarenhetsbaserad kunskap var enligt de intervjuade
sjuksköterskorna viktig för att kunna hantera relationsbyggandet gentemot patienter i en
transkulturell kontext och samtidig psykisk ohälsa. Uppfattningen var att med
yrkeserfarenhet kom mer säkerhet och trygghet till yrkesrollen vilket gynnade vårdrelationer.

6.2 Metoddiskussion
Valet att använda en kvalitativ designmetod och semi-strukturerade intervjuer som
datainsamlingsinstrument motiverades av examensarbetets syfte. Semi-strukturerade
intervjuer med öppna frågor gav respondenter möjligheten att tala fritt om sina erfarenheter
kring ämnet. Att fånga respondenters unika och djupa uppfattningar av fenomen är syftet
med en kvalitativ metoddesign (Friberg, 2002) vilket ansågs som en styrka med metoden.
Examensarbetet inkluderade åtta (8) deltagare vilket kunde vara en nackdel då det var en
liten representation av sjuksköterskors population och därför inte tillät några generella
slutsatser. Detta var dock nödvändigtvis inte ett problem utan snarare en anledning för
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vidare forskning kring ämnet. Alla sjuksköterskor som deltog i intervjun uppfyllde
urvalskriterierna och ansågs därmed vara relevanta för examensarbetet. En möjlig kritik mot
urval av respondenter kunde vara att inga kriterier inkluderades gällande könstillhörighet
och ålder. Diskussionen under planeringsfasen var att införande av sådana kriterier kunde
försvåra examensarbetets genomförbarhet. Däremot fanns det en bra spridning på de valda
respondenternas ålder och arbetslivserfarenhet vilket ansågs vara en styrka för det framtagna
resultatet. Inga manliga sjuksköterskor deltog i intervjun. Detta var inte på grund av några
exkluderingar utan en tillfällighet och ansågs inte vara ett problem för resultatet då svarens
karaktär inte ansågs bero på genus.
Frågorna i intervjuguiden var framtagna från olika tidigare studier där innehållet var
transkulturell omvårdnad och aspekten av psykisk ohälsa infördes. Detta skulle kunna ha
utgjort ett problem med svarens signifikans i förhållandet till syftet. Det ansågs dock att
ämnena låg så pass nära varandra att det inte borde utgöra ett hinder. Ett möjligt problem
med intervjuerna kunde också vara att ingen pilotstudie genomfördes. Enligt Danielsson
(2017) är det gynnsamt att genomföra en testintervju för att säkerställa intervjuguidens
funktionalitet. Informationen respondenterna gav under intervjun ansågs ändå vara
tillräckligt för att besvara examensarbetets syfte och analysen kunde påbörjas redan efter
första intervjuomgången.
Dataanalysen gjordes från en manifest utgångspunkt där endast uppenbara innehåll togs
fram från intervjuerna, detta är enligt beskrivningen av Granheim och Lundman (2004).
Analysmaterialet delades upp i två lika stora delar vilka analyserades och därefter byttes
mellan författarna och lästes igen för att säkerställa abstraktionsgraden av resultatet samt för
att försöka undvika tolkning av analysen.
Detta examensarbetes kvalité diskuteras utifrån begreppen trovärdighet, giltighet och
överförbarhet. Granheim och Lundman (2004) beskriver att en studies trovärdighet stärks
genom att presentera en väl bearbetad analys där inga viktiga innehåll utlämnas och
irrelevanta materials inkluderas i resultatet. Meningsbärande enheter ska inte vara för korta
då de riskerar att tappa innebörden. De ska heller inte vara för långa då dubbla innebörder
kan uppkomma. Samtidigt ska de framtagna kategorierna täcka innehållet i
meningsenheterna. Ett exempel på hur meningsbärande enheter och kategorier framtogs i
dataanalysen visas i tabell 2. Ett annat sätt examensarbetets trovärdighet säkerställdes var
genom att citat presenterades. Väl valda citat styrker en intervjustudies trovärdighet. Citaten
valdes noggrant ut för att belysa sjuksköterskornas uppfattningar.
Enligt Graneheim och Lundman (2004) styrks en studies giltighet genom att
datainsamlingen sker under en bestämd tid. Intervjuerna i detta examensarbete utfördes vid
två tillfällen. En risk med att datainsamling dras över långa perioder är enligt att insamlade
data kan bli inkonsekventa. Dessutom styrktes giltigheten hos detta examensarbete genom
att de frågor respondenterna svarade på var likadana. Däremot svarade respondenterna
enligt hur de uppfattade frågorna vilket presenterade varierande innehåll i datamaterialet.
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En tydlig metodbeskrivning, urval, datainsamling och analys samt sammanställning av
resultatet presenterades i föregående delar i examensarbetet. Granheim och Lundman
(2004) menar att en studies överförbarhet styrks när läsaren ges möjlighet att granska en
studie och bildar egna reflektioner och slutsatser. Samtidigt anses detta examensarbete
innehålla överförbarhet eftersom det framtagna resultatet motsvarade resultaten från
tidigare forskning på många punkter.

6.3 Etisk diskussion
Innan valet av ämne i examensarbetet och under genomförandet tog författarna hänsyn till
uppfyllandet av en rad etiska kriterier. Det etiska övervägandet utgick från
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka
beskrivs av Vetenskapsrådet (2014). Ur ett etiskt perspektiv anses examensarbetet väsentlig
och resultatet anses kunna bidra till mer uppmärksamhet till behovet för bra kulturellt
samspel mellan patienter i denna grupp och sjuksköterskor. Detta gynnar förhoppningsvis
förbättrade vårdupplevelser. Med detta mål i åtanke tog författarna beslut att ta neutrala
ställningar och minimera eventuella kulturella förförståelser som kunde dyka upp under
examenarbetet.
I valet av deltagare var författarna noga med att urvalet ska vara så rättvist som möjligt
genom att informationsbrevet tilldelades centralt på avdelningarna och möjlighet gavs till
alla att delta om de var intresserade. Samtidigt använde författarna inklusionskriterier för att
säkerställa god datakvalitet. Alla deltagare gavs information om sina rättigheter innan de gav
sina samtycken genom att skriva på samtyckesdokumentet. Informanterna får möjlighet att
ta del av examensarbetet efter att det slutförts. Deltagarna garanteras konfidentialitet genom
att datamaterialet avidentifierades, förvaras i ett kassaskåp och kasseras efter att
examensarbetet är godkänt. Dessa etiska tillvägagångssätt beskrivs av Kjellström (2017). Inga
etiska problem identifierades under examensarbetets framställning och författarna hade inte
någon föreställning om att etiska problem skulle kunna uppstått.

7

SLUTSATS

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av transkulturell omvårdnad vid psykisk
ohälsa inom slutenvård. Det framkom att sjuksköterskorna beskrev svårigheter i form av
språkförbistringar, kulturellt oliktänkande samt resursbrist. De sammanlagda svårigheterna
medförde att sjuksköterskorna hade svårt att tillhandahålla tillräcklig trygghet till patienter
med annan kulturell bakgrund och psykisk ohälsa. Tryggheten visade sig vara avgörande för
sjuksköterskornas förmåga att nå fram till patienterna och kunna erbjuda god vård.
Lösningen sjuksköterskorna beskrev baserades på fokus av varje patients kulturella behov
och ett individanpassat fokus snarare än en strävan efter att uppnå en högre kulturell
medvetenhet. Sjuksköterskornas erfarenhet var att detta fokus hjälpte dem i deras
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arbetsutövning och att det med arbetslivserfarenhet gick lättare att implementera i varje
vårdmöte där en annan kultur och psykisk ohälsa annars kunde utgjort ett hinder.

7.1 Förslag på vidare forskning
Förslag på vidare forskning kopplas till användning av tolk i omvårdnadsarbetet.
Indikationer i resultatet och i tidigare forskning visar att tolk inte används i någon större
utsträckning inom omvårdnadsarbetet. En intressant utgångspunkt skulle då kunna vara hur
tolk kan användas för att förstärka omvårdnadsarbetet.
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Bilaga A: Artikelsökmatrix
Vetenskapliga artiklar till bakgrunden och diskussionen i detta examensarbetes söktes i två
databaser: CINAHL-PLUS och PUBMED. Angränsningar vid sökningarna var att artiklarna var
bland annat ”peer reviewed” ”full text samt attartiklarna inte ska vara äldre än 5 år. I PUBMED
däremot fanns inte ”peer reviewed” fuktionen därför avgjordes artiklar därifrån som vetenskapliga
genom att författarna utgick från att de håller med IMRAD strukturen. Några av artiklarna var
äldre än 5år och de användes ändå eftersom det under sökandet framkom inte nyare studie inom
examensarbetets ämne. Samtliga artikeltitlar som verkade intressanta för ämnet i examensarbetet
lästes, först lästes abstrakt delen och sedan hela artikeln om den upplevdes relevant. De valda
artiklar var de som ansågs täcka patientperspektiv, sjuksköterskeperspektiv samt
anhörigperspektiv vilket passade i examensarbetets design.
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BILAGA B: Kvalitetsgranskning av artiklar
Frågeställningar* (Friberg, 2017)

1. Går det att urskilja ett tydligt formulerat och avgränsat problem?
2. Beskrivs teoretiska utgångspunkter för studierna?
3. Är syftet med studien klart formulerat?
4. Är metoden beskriven?
5. Är undersökningspersonerna beskrivna?
6. Redovisas hur data har analyserats?
7. Redovisas resultatet?
8. Går det att förstå författarnas tolkningar av resultatet?
9. Diskuteras metoden?
10. Finns det en återkoppling till praktiskt vårdarbete?
* varje fråga motsvarar en poäng om frågan besvaras med ett ”ja”.
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leg. Sjuksköterskor
som klarar
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Respondenter saknade full
förståelse för innebörden av kultur
i sin egen hälsa. Däremot fann de
några positiva saker sjuksköterskor
gör för att värna om kulturen.
Sjuksköterskor tycker att de har
viss kunskap men känner sig inte
fullt hemma med patienters
kulturbehov.
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uppfattningar av
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relation; och hantering i det
vardagliga livet. Skillnad finns i
förhållningssätt till dessa faktorer
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perspectives
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How young
people from
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s experience
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patienters
upplevelse av
interkulturell
omvårdnad
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sjukhusvistelse.
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litteraturöver
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på critical
interpretive
synthesis.

Att beskriva den
psykiska
hälsobehöv hos
personer från
diverser
kulturella och
lingvistiska
bakgrunder
(CALD)
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metod med
djupgående
intervju
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6 focus grupper
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personer i varje
fokus grupp

51 artiklar var
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123 unga CALD
personer, 41
skötare och 14
psykiatriska
vårdgivare

Sjuksköterskors behöv
grundläggande kunskap om
patienter kultur samt respekt för
patientens värderingar lyfts.

10 av 10

Upplevelsen av interkulturell
omvårdnaden beskrivs som
sammanställning av omvårdnad
utifrån två olika kulturella
kontexter och som en pågående
process som påverkas av olika
mediatorer.

10 av 10

Risk faktorer, coping strategier och
rekommendationer till patienterna
vid psykisk ohälsa samt patienters
kapacitet att härda ut vid psykisk
ohälsa.

10 av 10
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Tsang,
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How people
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Chinese
background
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respond to
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Thematic
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Hendson,
L., Reis,
M.D., &
Nicholas,
D.B. (2015)
Health care
providers’
perspectives
of providing
culturally
competent
care in the
NICU.

9

Bettmann
J.E.,
Penney, D.,
Freeman,
P.C., &
Lecy, N.
(2015)

Att undersöka
hur Kinesiska
populationer
förstår psykisk
ohälsa och hur
dessa förståelsen
påverka deras
tillvägagångssätt
till att söka
psykiatrisk hjälp

Hermeneutis
k
fenomenolo
gi med
djupgående
intervju

14 patienter med
psykisk ohälsa och
16
familjemedlemmar

Olika uppfattningar kring psykisk
ohälsa samt stigma som kopplas
till den förklarade varför de flesta
patienter sökte hjälp endast vid
kris situationer.

Att beskriva
vårdgivare
upplevelse och
uppfattningar av
att vårda
nyanlända
invandrarfamilje
r i neonatal IVA

Kvalitativ
design:
Grounded
teori metod
med fokus
grupp
intervjuer

7 fokus grupper
varav totalt 58
vårdgivare från
olika avdelningar.

Den nyanserad uppbygg i
interaktionen mellan vårdgivarna
som vårdade nyanlända
invandrafamiljer i NIVA
identifierades. Några saker som
togs upp var omhändertagande vid
kris, beslutstagande, skiljande tron
och normer samt språk barriärer.

Att undersöka
hur Somaliska
asylsökande
uppfattar
psykisk ohälsa
och dess
behandling.

Kvalitativ
metod med
semistrukturerad
intervju

20 Somaliska
asylsökande

Patienter anknytte somatiska
besvär till psykisk ohälsa i deras
beskrivning, stigma vid och orsak
till psykisk ohälsa, medicinsk och
icke-medicinsk behandling av
psykisk ohälsa, andar som orsak
till psykisk ohälsa samt Qur’an
som behandling vid psykisk ohälsa

Att förstå hur
sjuksköterskor I
Akut mottagning
uppfattar
återhämtning för
personer med
psykisk ohälsa.

Fenomenogr
afisk
tillvägagång
ssätt med
semistrukturerad
intervju.

14 sjuksköterskor i
Australiensk akut
mottagning.

10 av 10

10 av 10

10 av 10

Somali
refugees’
perception
of mental
illness.
10

Marynowski
-Traczyk,
D.,
Moxham,
L., &
Broadbent,
M. (2017)
Emergency
Department
Registered
Nurses’
conceptualis
ation of
recovery for

3

Att sjuksköterskor erhöll
begränsade förståelse av
återhämtning hos personer med
psykisk ohälsa. Deras förståelse av
återhämtning från psykisk ohälsa
baserades mest på den medicinska
återhämtningen.

10 av 10

people
experiencin
g mental
illness

11

Mcbride, J.,
Russo, A.,
& Block, A.
(2016)
The refugee
health nurse
liaison: a
nurse led
initiative to
improve
healthcare
for asylum
seekers and
refugees

12

Park, M.,
Chesla,
C.A., Rehm,
R.S., &
Chun, K.M.
(2011)
Working
with
culturally
appropriate
mental care
for Asian
Americans

13

Arnaert, A.,
& Schaack,
G. (2006).
Cultural
awareness
of Inuit
patients’
experiences
with
emergency
nursing
care.

14

Murray, L.,
Windsor,
C., Parker,
E. (2010).
The
experiences
of African
women
giving birth
in Brisbane
Australia.

Att beskriva
aslyskjuköterske
initiativet; en
strategi som
utvecklades för
att svara på
problem
asylsökande
möter i sökande
och användande
av sjukvård.

Blandad
metod
analys
design. Data
samlades in
från
beskrivande
källor –
journaler
återkoppling
från
patienter
samt
beskrivande
fall studie.

10% av totalt 946
patienter som fick
remiss till
användes som
stickprov, och 9
fallstudier

Studien visade att studien hade
påbörjat att lösa problem relaterad
till tillgång, vårdkvalite och
vårdkordination. Det påpekades att
sjuksköterskor är i en unik position
inom akut sjukvård för att stödja
patienters återhämtning.

Att beskriva hur
psykiatrisk
vårdpersonal
anpassad sitt
arbete för att
möta AsienAmerikanska
patienters unika
behov.

Tolkande
fenomenolo
gi med
djupgående
intervju

20 psykiatrisk
vårdpersonal varav
4 sjuksköterskor, 7
socialarbetare, 5
psykiatriker, 2
psykologer, 1
registrerad
psykiatrisk
tekniker och 1 ATläkare.

Three område som identifierades
var att sjuksköterskor
kulturskillnad orsakat problem
genom att skaffa sig kunskap om
kulturer; genom stöd till familjer
under sjukhus vistelse, samt att
sjuksköterskor använde sina
kulturkunskaper för att främja
kompetent vård.

10 av 10

Att undersöka
Inuit patienters
upplevelser av
akut sjukvård i
en stad sjukhus
för att informera
om det bästa
praxis till att
uppfylla
kulturspesifikt
behov

Kvalitativ
metod med
semistrukturerad
intervju

14 patienter
intervjuades vid
utskrivning

Patienter upplevde att
sjuksköterskor kunde applicera
holistiskt tillvägagångssätt för att
erbjuda kulturkongruent vård. Att
vara i ett nytt land identifierades
som en stress faktor. Patienterna
påpekade att liknande språk eller
tillgång till tolk kan förbättra deras
vårdupplevelser.

10 av 10

Att uppenbara
första hand
beskrivningar av
kvinnliga
Afrikanska
assylsökandes
upplevelser av
att föda barn i
Brisbane och
undersöka
gemensamma
teman utifrån

Husserls
fenomenolo
gisk
undersöknin
gs metod
med semistrukturerad
intervju

10 assylsökande
patienter som född
barn i Brisbane

Patienter beskrev att deras
upplever av smärta, kontroller och
relationer med
sjuksköterskor/barnmorskor
överskuggades av språk barriärer,
patienternas upplevelse av
migration och deras kontakt med
sjukhus som inte varnade för
kulturellkompetent vård.

9 av 10

4

10 av 10

deras
upplevelser

15

Fenwick,
C., &
Stephens, J.
(2004).
Post –
operative
pain
5xperience
of Central
Australian
Aboriginal
women.
What do we
understand?

Att undersöka
upplevelser av
post-operativ
smärta hos
kvinnliga
urinvånare i
centrala
Australien och
hur
sjuksköterskor
som inte är
urinvånare tolka
smärtupplevelser
na.

Kvalitativ
studie med
Grounded
teori metod

5

5 urinvånare
patienter som
undergått kirurgisk
operation, 8 icke
urinvånare
sjuksköterskor och
4 övriga
urinvånare
vårdpersonal
anställda av en
central
Australiensk
sjukhus

Urinvånare patienterna hade
kulturellt lämpligt sätt att uttrycka
smärtor. Samtidigt hade de samma
förväntningar från
sjuksköterskorna som hos de
lokala terapeuterna i deras kultur.
Detta ledde till att sjuksköterskona
saknade kulturell insikt, rätt
kunskap och verktyg att identifiera
och behandla patienternas smärta
på ett effektivt sätt.

8 av 10
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1. Plats/er där projektet skall genomföras (ange inrättning/ar, institution/er, klinik/er):
NLN Nyköpings Lasarett.
2. Problemet i ett övergripande sammanhang:
Omvårdnad av patienter med annan kulturell bakgrund än den egna har visat sig medföra
svårigheter för sjuksköterskor. Detta på grund av att det blir svårare att tillgodose behoven för
en holistisk vård. Patienter med annan kulturell bakgrund kan ha andra förväntningar än de som
vanligtvis levereras av det berörda sjukvårdssystemet. Sjuksköterskan kan då få svårigheter med
att tillgodose vården som patienter förväntar sig. Om patienter lider av psykisk ohälsa så finns
en risk att denna döljs på grund av att patienter saknar uttryck för den psykiska ohälsan som
sjuksköterskor kan fånga upp. Det kan också saknas utrymme för patienten att uttrycka sin
ohälsa om sjuksköterskan har fullt upp med att tolka den kulturella kontexten. I examensarbetet

1

önskas belysa hur sjuksköterskor i klinisk verksamhet gör för att kunna uppmärksamma och
övervinna dessa hinder.
3. Tidigare redovisade resultat inom problemområdet (max 300 ord):
Tidigare forskning visar på att transkulturell omvårdnad är behäftad med en extra grad av
komplexitet för vårdpersonal. Även om vårdpersonalen har en förståelse för andra kulturer så är
det svårt att tillgodose kulturella behov fullt ut (Wilson 2010). Tidigare forskning visar på att
patienterna värdesatte en god relation med sjukvårdspersonalen, men att motsättningar baserat
på patienternas bakgrund och förväntningar lätt uppstod (Degrie et al., 2017). När psykisk
ohälsa adderas till patienters sjukdomsbild så visar forskningen på att det försvårar relationen
till vårdpersonalen ytterligare. Detta bland annat för att det som klassas som psykisk ohälsa i
västvärlden kanske inte alls ses på samma sätt i andra kulturer, detta medför då extra slitningar
när vårdpersonalen försöker nå patienter på sätt de inte alls förväntar sig eller förstår
(Bäärnhielm 2014). Det finns dock väldigt begränsat med forskning som talar om hur en sådan
interaktion skulle kunna se ut eller fungera.
4. Syfte och frågeställningar:
Examensarbetets syfte är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av transkulturell omvårdnad i
samband med vård av patienter med psykisk ohälsa inom slutenvård.
5. Redogör översiktligt för undersökningsproceduren, datainsamlingen, datas karaktär:
(bifoga enkät, intervjuguide etc. samt informationsbrev till forskningspersonerna).
Datainsamlingen sker genom att intervjua sjuksköterskor för att få en förståelse av ämnet utifrån
berättelse om sina erfarenheter. Sedan kommer en innehållsanalys att tillämpas baserad på
Granheim och Lundman (2004). Frågestrukturen är tagen från tidigare examensarbeten men
frågorna är modifierade för att passa syftet i detta aktuella examensarbete. Frågorna testades av
studenterna på varandra men dock inte på någon sjuksköterska. Med annan kulturell bakgrund
så avses någon som migrerat eller är på besök och som separerats från hemlandets kultur.
6. Hur görs urvalet av forskningspersoner?
Respondenter ska vara sjuksköterskor som jobbar i slutenvården på utvalda sjukhus i mellanSverige. De ska ha jobbat i minst två år. Antalet respondenter ska vara sju (7) sjuksköterskor.
Ett informationsbrev ska skickas till avdelningschefer på fyra avdelningar för att få deras
godkännande innan studenterna tar kontakt med sjuksköterskorna.
7. Beskriv var och hur länge datamaterialet kommer att förvaras samt vem som har tillgång till
datamaterialet:
Studenterna är eniga om att datamaterialet förvaras i ett kassaskåp hemma hos en av dem till
efter att examensarbetet är avslutat och klart, materialet förstörs sedan. Enbart studenterna och
deras handledare ska ha tillgång till intervjumaterialet. Dock kan examinator, seminarieledare
och studentopponenter till examensarbetet beviljas tillgång till datamaterialet om det så begäras.
Materialet kommer att kodas och anonymiseras så att informanterna inte kan identifieras.
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8. Beskriv hur och när informationen ges då forskningspersonen tillfrågas:
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
1 Fråga verksamhetschef om tillstånd för att få samla in data för
examensarbetet på kliniken/avdelningen.
2 Be om kontaktuppgifter till potentiella informanter.
3 Kontakta enskilda sjuksköterskor och efterfråga intresse och möjligheter att delta i
datainsamlingen.
9. Beskriv vem som frågar, när detta sker och hur informerade samtycket dokumenteras
Studenterna frågar sjuksköterskorna om deltagande efter godkännande från verksamhetschefen
och skickar ett pappersdokument om informerat samtycke till respondenterna som sedan
förvaras på samma sätt som annat datamaterial. Förutom informerat samtycke så framgår av
brevet att informanterna när som helst kan avbryta medverkan utan att motivera varför.
Pappersdokumenten skrivs på av informanterna för att dokumentera samtycke till
intervjudeltagande samt att de är införstådda i sina rättigheter.
10. Start för datainsamling:
Datainsamling ska påbörjas omgående, efter godkännande av ansökan om etiskprövning.
11. Referenslista (endast huvudreferenser):

1. Bäärnhielm, S. (2014). Transkulturell psykiatri. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur.
2. Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research:

3.

4.

5.

6.

7.

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today,
24(2), 105-112 8p.
Degrie, L., Gastmans, C., Mahieu, L., Dierckx de Casterlé, B., & Denier, Y. (2017).
How do ethnic minority patients experience the intercultural care encounter in hospitals?
A systematic review of qualitative research. BMC Medical Ethics, 18:2. Doi:
10.1186/s12910-016-0163-8
Hamilton, M., & Essat, Z. (2008). Minority ethnic users’ experiences and expectations
of nursing care. Journal of Research in Nursing, VOL 13 (2) 102–110. doi:
10.1177/1744987108088638.
Hultsjö, S., Berterö, C., & Hjelm, K. (2007). Perceptions of psychiatric care among
foreign- and Swedish-born people with psychotic disorders. Journal of Advanced
Nursing 60(3), 279-288. Doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04391.x
Hwang, W-C., Myers, H., Abe-Kim, J., & Ting, J. (2008). A conceptual paradigm for
understanding culture's impact on mental health: the cultural influences on mental health
(cimh) model. Clinical psychology review Volume 28, Issue 2, 211–227
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2007.05.001
Leininger, M., & McFarland, M. R. (2002). Transcultural nursing concepts, theories,
research and practice. 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 2002.
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8. Simich, L., Maiter, S., Moorlag, E., & Ochocka, J. (2009). Taking culture seriously:
Ethnolinguistic community perspectives on mental health. Psychiatric rehabilitation
journal, (Vol 32, No. 3). 208–214.
9. Wilson, D.W., (2010). Culturally competent psychiatric nursing care. Journal of
psychiatric nursing (17) 715–724. Doi: 10.1111/j.1365-2850.2010.01586.x

12. Vilken/vilka etiska problem kan aktualiseras av projektet?
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
Examensarbetet ska utföras med hänsyn till de fyra kraven enligt Vetenskapsrådet:
informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och konfidentialitetskrav. Studenterna ska
försöka undvika att rekrytera sjuksköterskor de har personliga relationer med för att förhindra
uppkomsten av intervjusvar som inte ges på samma sätt som om informanten och personen som
intervjuar var okända för varandra. Etiska problem skulle kunna uppstå då nya insikter väcks
eller andras fördomar uppmärksammas. För att förbereda oss mentalt så pratar vi igenom vad
som skulle kunna framkomma. Uppkommer en situation där tankar väcks så diskuteras detta
vidare efter intervjuns slut om det skulle behövas.
13. Vilka åtgärder har vidtagits för att eliminera eller minska risken för dessa etiska problem?
Respondenter ska få ett brev där en översiktlig information om examensarbetet redogörs, till
vilket syfte informationen samlas samt information om hur deras personliga uppgifter ska
skyddas. Dessutom bifoga studenterna ett dokument där respondenternas samtycke sökes.
14. Vilken är den förväntade vetenskapliga och/eller praktiska nyttan av projektet?
Examensarbetet syftar till att addera till tidigare arbete om transkulturell omvårdnad; att få mer
aktuell information av sjuksköterskor gällande arbetssätt på ämnet med hopp om att belysa sätt
att erbjuda bättre omvårdnad till patientgruppen som avses.
15. Hur kommer resultaten att offentliggöras:
Resultaten ska redovisas som ett examensarbete vilket ska laddas upp på högskolans
onlinedatabas
16. Övriga upplysningar:
Students namnteckning, ort och datum

Handledares namnteckning, ort och datum
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BILAGA D: Svar från Etikprövningsgruppen
2018-11-19
Etikprövning av examensarbetet
Examensarbetets titel: Transkulturell omvårdnad vid psykisk ohälsa – Ett sjuksköterskeperspektiv
Studenter: Chukwuma Onyekwere & Kristoffer Blomdahl Handledare: Anette Ljungman & Eija
Göransson Ansökan inkom den: 181119
Återkoppling till studenter och handledare
Intressant och angeläget intresseområde som ni kommer att studera i ert examensarbete. Ansökan är en
bra början men behöver förtydligas på en del punkter. Vi har några frågor och synpunkter som bör
beaktas tillsammans med era handledare.
Punkt 2: Problemområdet framkommer inte på ett tydligt sätt. Beskriv varför det är viktigt att
genomföra detta examensarbete? Det kan vara till hjälp att i en struktur besvara frågorna:
• Vad är problemet?
• Varför och hur är det ett problem?
• Vad söker ni för kunskap och varför är det viktig kunskap inom vårdvetenskap? Ni skriver: Med en
samtidig svårighet att möta alla patientens vårdbehov oavsett bakgrund blir arbete ännu
svårare för sjuksköterskan. Meningen är svår att förstå, vad menar ni och varför detta
antagande, har ni belägg för det?. Punkt 3: Vem är i fokus när ni redovisar tidigare
forskning, sjuksköterskan eller patienten? Dessutom så anger ni inte en enda referens, dock så
presenterar ni en referenslista. För in referenserna i texten. En reflektion (som ni inte behöver
besvara eller göra något med): kan det vara omvänt förhållande, dvs att sjuksköterskan
kommer från en annan kultur än den hen är verksam i? Kan det påverka vårdandet? Punkt 4:
Förslagsvis ändra till vård och slutenvård, dvs skriv i obestämd form, då det inte är en bestämd
enhet eller likande. Punkt 5: Ni skriver inte vilken analysmetod som ska användas. Hur
definieras kulturell bakgrund? Vad innebär att vårda en patient med annan kulturell bakgrund
än din egen? I frågeguiden skriver ni bemästra svårigheter, då förutsätter ni att det finns
svårigheter. Beskriv er förförståelse. Var försiktig med frågor och följdfrågor så ni inte styr
informanten. Sträva efter att ställa ”neutrala” frågor. Punkt 6: Urvalet bör tydliggöras.
• Hur många avdelningar kommer att kontaktas?
Punkt 7:
• Varför ska ni förvara intervjuerna ett år?
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• Kommer ni att koda intervjuerna? Punkt 8: Det är oklart hur ni har fått tillgången till
sjuksköterskornas e-post adress. Har de gett klartecken till någon att det är okej att kontakta
dom? Beskriv på ett tydligare sätt hur tillfrågan har gått till. Här är det otydligt.
• Processen bör vara:

2018-11-19
• Fråga verksamhetschef om ni kan få samla in data för ert examensarbete på kliniken/avdelningen
(särskilt informationsbrev skall skrivas till Verksamhetschef eller motsvarande)
• Be om kontaktuppgifter till potentiella informanter
• Kontakta enskilda sjuksköterskor och efterfråga intresse och möjligheter att delta i
datainsamlingen (särskilt informationsbrev till informanterna).
• Hur ställer ni frågan till Verksamhetschef eller motsvarande? Har ni samma informationsbrev till
både verksamhetschef och informanterna? Brevet till verksamhetschefen bör innehålla en
kort information om syftet och vad deltagande innebär samt att erhålla namn på anställda
sjuksköterskor? I nästa steg frågar ni de enskilda sjuksköterskorna om deras intresse att delta.
Punkt 9 Vem frågar sjuksköterskorna om deltagande?
Punkt 12: Här bör ni presentera vilka forskningsetiska problem ni kommer att ställas inför och hur ni
åtgärdar dessa. Vad blir det för forskningsetiska problem när insikter väcks om egna och andras
fördomar?
Punkt 13: Detta är ingen forskning. Det ni ska gör är ett examensarbete.
Punkt 14: menar ni att detta examensarbete ska generera genombrott och utmaningar inom ämnet?
Informationsbrev
Formuleringar som innehåller "sekretess", "anonymitet", "konfidentialitet", "ingen utanför
forskargruppen" eller liknande, ska inte finns med då innebörden är oklar eller felaktig. Kan bytas
mot standardiserade formuleringen: "Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar" eller
motsvarande.
Det som står i slutet ”Med vänlig hälsning” ska tas bort och istället skriva: Ytterligare upplysningar
lämnas av nedanstående ansvariga. Skriv ut namn och kontaktuppgifter både till studenter och
handledare på MDH.
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De som har tillgång till datamaterialet är: författarna, handledare, opponenter, seminarieledaren samt
examinatorn.
Intervjuguiden
Förslag på öppningsfrågor: Vad är innebär kulturell bakgrund för dig? Eventuellt kan ni be dem
berätta om en situation när de vårdade en patient med annan kulturell bakgrund.
Revidering av ansökan görs enligt ovanstående punkter tillsammans med handledare, ni ska inte
skicka in revideringar till oss igen utan handledaren avgör när ansökan är godkänd.
Lycka till med examensarbetet! Etiska prövningsgruppen HVV/ Birgitta Kerstis och Christine
Gustafsson
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BILAGA E: Godkänd etisk prövning
SV: Reviderat material Eija Göransson ti 2018-11-20 19:49
Till:Kristoffer Blomdahl <kbl16001@student.mdh.se>; Chukwuma Onyekwere
<coe16001@student.mdh.se>; Kopia:Anette Ljungman <anette.ljungman@mdh.se>;
! 2 bifogade filer (186 kB)
INFORMATIONSBREV CHEF.docx; INFORMATIONSBREV ssk.docx;
Hej igen!
Nu är den etiska prövningen klar. Ni behöver dock revidera era informationsbrev lite grann,
se bilagorna. När ni gjort de korrigeringar som jag bett er göra kan ni börja boka tider för
träffar med chefer, som dock tidigast kan ske på torsdagen efter att Anette och jag skrivit
under dokumenten. Jag finns på campus Nyköping vid ca kl 8.45 och är sedan där hela dagen
(jag har seminarier både fm och em). Som jag förstod på Anette så är även hon där på torsdag.
Mvh Eija

BILAGA F: Informationsbrev till verksamhetschefer
Till: verksamhetschef
____________________
Nyköpings Lasarett
TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD VID PSYKISK OHÄLSA
– Ett sjuksköterskeperspektiv
Ni tillfrågas härmed om godkännande för att få intervjua era anställda sjuksköterskor
gällande deltagande i ovanstående examensarbete. Syftet med examensarbetet är att belysa
sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter från olika kulturer när det förekommer
psykisk ohälsa hos patienterna. Från tidigare studier framkommer att vård av patienter med
annan kulturell bakgrund än den egna, kan medföra stora utmaningar för sjuksköterskan
vars ansvar är att bemöta varje individ som en unik person.
Denna förfrågan gäller för sjuksköterskor på er avdelning. Deltagandet är frivilligt och
förfrågan om intresse att medverka kommer att ske skriftligt. Data samlas in genom
individuella intervjuer. All insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt och kommer
att förvaras inlåst där inga obehöriga personer har tillträde. Informanterna kan när som helst
avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. Vi ber er därför vänligen att förse oss med
kontaktuppgifter till era anställda sjuksköterskor så att vi kan kontakta dem gällande intresse
om deltagande.
Intervjun beräknas ta cirka 20 minuter per sjuksköterska och genomförs av Chukwuma
Onyekwere och Kristoffer Blomdahl, sjuksköterskestudenter vid Mälardalens högskola. Vi
erbjuder plats för intervju alternativt att ni själva föreslår plats.
Intervjun kommer att utgöra grund för vårt examensarbete på sjuksköterskeprogrammet.
Om ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller vår handledare.
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.

Underskrift:
Namn (student):
Telefon:
E-post
Underskrift:
Namn (student):
Telefon:
E-post

Underskrift:

Namn (Handledare):
Telefon:

BILAGA G: Informationsbrev till deltagare

Datum: 2018-11-12

TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD VID PSYKISK OHÄLSA
– Ett sjuksköterskeperspektiv
Ni tillfrågas härmed om deltagande i ovanstående examensarbete. Syftet medexamensarbetet
är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter från olika kulturer när det
gäller förekomsten av psykisk ohälsa bland patienterna. Från tidigare studier framkommer
att vård av patienter med annan kulturell bakgrund än den egna, kan medföra stora
utmaningar för sjuksköterskan vars ansvar är att bemöta varje individ som en unik person.
Intervjun beräknas ta cirka 20 minuter och genomförs av Chukwuma Onyekwere och
Kristoffer Blomdahl, sjuksköterskestudenter termin 5 vid Mälardalens högskola. Vi erbjuder
plats för intervju alternativt att ni själv föreslår plats.
Med din tillåtelse spelas intervjun in. Studenterna och deras handledare kommer att ta del av
materialet, examinator, seminarieledare och studentopponenter till examensarbetet beviljas
tillgång till datamaterialet om det så begäras. Inspelningen kommer att förvaras inlåst i ett
kassaskåp så att ingen obehörig kan ta del av den. Efter att arbetet har slutförts så förstörs
materialet.
Deltagandet är helt frivilligt och ni kan avbryta deltagande när som helst utan att ange någon
orsak eller med några konsekvenser. Ingen obehörig kommer att har tillgång till
intervjumaterialet. Om ni vill delta ber vi er underteckna den bifogade talongen och skicka
den tillbaka i bifogade svarskuvert inom 1 vecka.
Intervjun kommer att utgöra grund för vårt examensarbete på sjuksköterskeprogrammet.
Om ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller vår handledare.
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.

Underskrift:
Underskrift:
Namn (student):
Telefon:
E-post:

Underskrift:
Namn (student):
Telefon:
E-post:

Underskrift:
Namn (Handledare):
Telefon:
E-post:

BILAGA H: Samtyckesblankett

SAMTYCKE
Till deltagande i examensarbetet: TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD VID
PSYKISKOHÄLSA – Ett sjuksköterskeperspektiv
Jag har muntligen och skriftligen informerats om det aktuella examensarbetet och haft tillfälle
att i lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor.
Jag får också en kopia på den skriftliga informationen om mitt samtycke.
Genom min underskrift samtycker jag till:
- Att delta i examensarbetet
- Att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits
Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt, samt att jag när som helst och utan att ange
orsak kan avbryta mitt deltagande.

________________________
Deltagandes underskrift

_________________________
Namnförtydligande

_____________________
Datum

BILAGA I: Intervjuguide

INLEDANDE FRÅGOR
1. Berätta om din ålder, egen kulturell bakgrund, tidigare
arbetslivserfarenhet, examensår?
2. Vad innebär kulturell bakgrund för dig?
3. Kan du berätta om en situation då du vårdade en patient med psykisk
ohälsa och en annan kulturell bakgrund än din egen.
ÖVERGRIPANDE FRÅGOR
4. Om du mött svårigheter i samband med vården av patienter med psykisk
ohälsa och annan kulturell bakgrund än din egen, kan du beskriva det?
5. Hur går du tillväga för att bemästra svårigheterna? Vad gör du?
6. (Om olika sätt att lösa svårigheterna finns, kan du värdera dem i
förhållande till varandra?)
STÖDJANDE/KOMPLETTERANDE FRÅGOR
• Hur menar du?
• Kan du berätta/beskriva lite mer om…?
• Hur kan detta få dig att känna dig?
• Varför tycker du att det är viktigt?
• vilken betydelse har…?
• Hur går du till väga?
• Vad/hur tänkte du då/i samband med…?

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00
E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se

