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Sammanfattning

Bakgrund: Idag lever vi i ett alltmer mångkulturellt samhälle som leder till att
sjuksköterskor möter patienter från en annan kultur än sin egen inom sjukvården.
Det är viktigt att sjuksköterskan är kulturkompetent då de möter och vårdar
patienter från andra kulturer. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors
erfarenheter av att möta patienter från en annan kultur än sin egen. Metod: En
litteraturstudie med mixad design. Tio artiklar valdes efter granskning.
Granskningen utgick från högskolan Kristianstads granskningsmall och analysen
utgicks från Fribergs fem steg. Resultat: Utifrån analysen togs det fram tre
huvudkategorier: 1: Sjuksköterskors erfarenhet av kulturkompetens, som beskriver
vikten av kulturkompetens under mötet med patienten som tillhör en annan kultur.
2: Sjuksköterskors erfarenhet av kommunikationens påverkan som omfattar
språkbarriärerns påverkan på omvårdnaden samt olika metoder samt 3: Ökad
arbetsbelastning på grund av tvärkulturellt möte som handlar om sjuksköterskors
förutsättningar av att möta patienter från en annan kultur. Diskussion: Tre fynd
diskuteras i resultatdiskussionen som är kommunikationssvårigheter,
kulturkompetens samt påverkan på personcentrerad vård. Det diskuteras även
utifrån samhällsperspektiv, etiska aspekter samt personcentrerad vård. . Slutsats:
Sjuksköterskors erfarenhet av att möta patienter från en annan kultur än sin egen
är att det kan uppstå hinder i kommunikationen. På grund av språkbarriär som
därmed kan leda till minskad omvårdnadskvalitet.
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Abstract

Background: Today we live in an increasingly multicultural society which result
in nurses meeting patients from different cultures in their work within health care.
Because nurses are meeting and treating patients from different cultures it is
important for them to be culturally competent. Aim: the aim was to examine
nurses’ experience when it came to meeting patients from different cultures than
their own. Method: a literature study with a mixed method. After examination ten
articles were chosen. Their quality was based on the Kristianstad University
review template and the analysis emanated from Friberg’s five steps. Results:
based on the analysis three main categories were extracted: 1 : Nurses’ experience
when it comes to cultural competence that describes the importance of cultural
competence when meeting patients from other cultures. 2: The language barrier’s
effect on nurses’ work which covers the language barrier’s effect on caregiving
and other methods. 3: Increased workload due to cross-cultural encounter
conditions when meeting patients from other cultures. Discussion: Three findings
are discussed in the results discussion which are communication difficulties,
cultural competence and the influence on person-centered care. It is also discussed
through societal perspectives, ethical aspects and person-centered care.
Conclusion: Nurses’ experience with meeting patients from different cultures
than their own can result in obstacles when it comes to communication. The
language barrier can result in a  reduced quality of care.
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Inledning
Idag lever vi i ett alltmer mångkulturellt samhälle på grund av migration. Enligt

Statistikmyndigheten (2021) har invandringen till Sverige varit låg i början av

2000-talet dock ökade invandringen från och med 2006 till totalt 95 750 personer.

År 2016 var den högsta invandringen i den svenska historien med antalet 163 005

på grund av bland annat krig. Därefter började invandringen att minska och år

2020 var antalet asylsökande 82 518 personer. Enligt Hanssen (2007) påverkar

kulturella bakgrunder personer på olika sätt. Idag möter sjuksköterskor i Sverige

många personer som tillhör en annan etnisk grupp men även har en annan kultur

än sin egen. Personerna kan ha olika tankesätt samt förväntningar än det som

sjuksköterskor är vana vid. Dessa förväntningar kan bero på personens kulturella

bakgrund, erfarenheter samt uppväxt. Därför är det viktigt att undersöka

sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter från en annan kultur än sin egen

för att få förståelse för patienterna.

Bakgrund
Begreppet kultur kan ha flera olika betydelser och har sitt ursprung från latinets

cultura (Phillips, 2021). Saker som tillhör ordet kultur är normer, värderingar,

levnadsvanor samt traditioner. Kultur gör att en grupp känner en form av

gemenskap samtidigt skapar det gränser mot andra grupper (Phillips, 2021).

Hanssen (2007) skriver även att kultur har stor inflytande på hur människor väljer

att leva sina liv. Alla människor går igenom olika saker och har med sig sina

tankar, erfarenheter samt värderingar. Som immigrant från ett annat land hämtar

personen med sig nya idéer och kunskaper som kan komma att ändra sig under

tiden. Detta allt eftersom personen kommer i kontakt med nya tankar och normer.

En del tar till sig mycket av den nya kulturen medan andra inte upptar något och

väljer att behålla sin egen. Att det kan skilja sig beror på personens förmåga att

anpassa sig till den nya kulturen (Hanssen, 2007). En persons bakgrund har en

påverkan på många punkter i ens liv såsom syn på hälsa, sjukdom samt smärta

men även beteenden och familjestruktur (Ahmadi, 2010). Därför är det viktigt för

sjuksköterskor att ha kunskap om andra kulturer.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se



7 (46)

Kulturkompetens är en viktig del inom sjukvården eftersom det vårdas personer

som kommer från ett annat land och tillhör en annan kultur. På så sätt kommer

sjuksköterskor att vara medvetna om situationer som kan uppstå på grund av

kulturella skillnader. Detta kan i sin tur leda till att patienter känner sig bemötta

med respekt och får en positiv upplevelse av sjukvården. Dock är det viktigt att

sjuksköterskor är medvetna om att varje individ är unik och att det inte finns en

viss mall för varje kultur (Hanssen, 2007). Inom slutenvården möter

sjuksköterskor patienter med en annan kulturell bakgrund (IVO,2016).

Slutenvården är vård som ges vid intagning och är oftast kortvarig (IVO, 2016). I

mötet med patienter är det viktigt att personen är i centrum samt delaktig i sin

vård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vård och behandlingar planläggas med

patientens samtycke, dock kan språket vara ett hinder (HSL, 2017). Hanssens

(2007) beskrev att för sjukvårdspersonalen är mötet med människor från en annan

kulturell bakgrund och som inte talar samma språk en del av arbetet. Även om

både sidorna kan samma språk kan missförstånd ändå uppstå, eftersom det finns

olika dialekter samt att orden som används modifieras på olika sätt beroende på

vart man kommer ifrån (Hanssen, 2007). Under mötet mellan sjuksköterskor och

patienter där de har två olika kulturer och syn på bland annat vad hälsa och ohälsa

är kan missförstånd uppstå (Hultsjö & Hjelm, 2005). Därför är det viktigt att en

sjuksköterskor har förståelse och kompetens om olika kulturer (Jirwe, 2019).

Missförstånd som uppstår kan även sänka vårdens kvalité vilket i sin tur kan

försämra hälsan (Hultsjö & Hjelm, 2005).

Hälsa är ett centralt begrepp inom många vårdgrupper (Willman, 2019; Friberg,

2019). Enligt det tredje global målet är god hälsa och välbefinnande viktiga delar i

en persons liv där det arbetas på att förebygga sjukdom (United Nations, 2021).

Hälsa kan ses från ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv som utgår från att varje

individ är unik och har olika erfarenheter (Willman, 2019). Det krävs att en

sjuksköterska ska se människornas inre förmågor, krafter och resurser (Friberg,

2019). Därför är det viktigt att sjuksköterskor visar förståelse för varje individs

personliga samt kulturella tolkningar av sjukdom, eftersom dessa tolkningar kan

påverka deras syn på dels de medicinska behandlingarna, dels deras syn på
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sjukdom. Inom många kulturer kan sjukdom ha flera betydelser. För vissa

individer kan sjukdom betyda något symboliskt eller något personligt. Varje kultur

har sina egna teorier samt tolkningar om olika sjukdomar (Hanssen, 2007). Därför

är det viktigt att sjuksköterskor arbetar personcentrerat eftersom då kan vården

anpassas efter varje individ.

Personcentrerad vård är en viktig kompetens som sjuksköterskor ska ha (Öhlen &

Friberg, 2019). När sjuksköterskor arbetar utifrån personcentrerad vård leder det

till att vårdtagarens värdighet samt självbestämmande bevaras vilket i sin tur leder

till att man ser en person och inte endast en vårdtagare (Öhlen & Friberg, 2019).

En patient ska vara delaktig i sin vård, få sina känslor bekräftade och bli sedd.

Vården som sjuksköterskor ger ska utgå från vårdtagarens perspektiv samt skall ta

hänsyn till hens värderingar och tolkningar. En patient ska ses som en person och

inte som sin sjukdom (Edvardsson, 2010). Enligt Ekman (2014) är det personens

berättelse som ska vara i centrum. Ekman menar att sjuksköterskor alltid ska

lyssna på patienternas önskemål samt att få patienterna att vara delaktig i sin vård.

När sjuksköterskor arbetar efter Ekmans modell blir arbetet allt mer

personcentrerat (Ekman, 2014). Personcentrerad vård ökar även när

sjuksköterskor har kunskap om andra kulturer och traditioner när hen möter

personer med en annan kulturell bakgrund än sin egen (Ödegård, 2019).

Problematisering

Inom slutenvården möter sjuksköterskor på personer som har invandrat till landet

och som har en annan kulturell bakgrund än sin egen. Detta leder till att

sjuksköterskor möter personer som har andra tankar och värderingar. Inom

slutenvården kan det ske en hel del missförstånd på grund av sjuksköterskors

bristande kunskap om andra kulturella traditioner. Med ny kunskap om andra

kulturer kan missförståndet mellan patienten och sjuksköterskan minska då

sjuksköterskan kommer att ha större förståelse för patienten.
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Syfte
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter från en

annan kultur än sin egen inom slutenvården.

Metod

Design
Denna studie var designad som en litteraturstudie. Litteraturstudie innebär att man

samlar in data från tidigare forskning samt granskar det som framkommit. Den

informationen som samlades analyserades så att det svarade på syftet (Östlundh,

2017). Nio kvalitativa och en kvantitativ artikel användes. Kvalitativ design

innebär att forskaren använt sig av en metod som hjälper hen att komma nära

människan och hens situation (Danielson, 2017). Denna metod ökar förståelsen

eftersom här beskrivs vad personer upplever, känner, deras förväntningar samt

erfarenheter genom att använda sig av inspelad material, intervjuer och så vidare

(Segesten, 2017). Kvantitativ design innebär att forskaren använder sig av

strukturerade observationer för att få svar på forskningsfrågor (Billhult, 2017).

Sökvägar och urval
Innan studien påbörjades genomfördes en pilotsökning för att undersöka ifall det

fanns tillräckligt med underlag för vår studie. Databasen som användes för vår

pilotsökning var Cinahl Complete. Databaserna som användes i uppsatsen var

Cinahl Complete, PubMed och Medline. Databasen Cinahl Complete innehåller

information om omvårdnad där det finns referenser till bland annat artiklar och

böcker. PubMed innehåller information om olika områden såsom medicin och

omvårdnad där det finns över 25 miljoner referenser. Medline är en databas som

innehåller material om bland annat omvårdnad (Karlsson, 2017). Utifrån syftet

identifierades nyckelbegreppen: erfarenhet, sjuksköterska, kultur och slutenvård.

Orden översattes till engelska genom databasen Svensk Mesh. Svensk Meshs

funktion var att översätta ord till engelska för att därefter kunna använda dem i

sökningar. Ämnesord användes för att göra sökningen mer relevant till ämnet
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(Karlsson, 2017). Ämnesorden som hittades i Cinahl Complete var: “Qualitative

studies”, Nurses, work experience samt culture och i databasen PubMed användes

ämnesorden: Qualitative, nurses, Nurses perception och culture. Ämnesord som

hittades i Medline var: qualitative research, culture och nurses. I alla tre

databaserna delades sökningen upp i fem block: kvalitativa studier, sjuksköterska,

erfarenhet, kultur samt slutenvård. I sökningen användes även fritextord och

trunkering (Karlsson, 2017). Trunkering användes för att få träff på alla ändelser

av ett ord, medan fritextord användes för att breda ut sökningen. Under sökningen

användes även frassökning där det användes citattecken för att hålla ihop två ord.

Mellan varje ord användes den booleska termen OR och slutligen sattes blocken

ihop med booleska termen AND. Sökningen med OR gjorde att sökningen blev

bredare och att enbart ett av orden behövs vara med medan AND gjorde

sökningen mer specifik. I Cinahl gjordes det därefter avgränsningarna: peer -

reviewed, engelskspråkig, forskningsartiklar samt att artiklarna skulle vara

publicerade mellan åren 2017–2022. I PubMed gjordes avgränsningarna:

publiceringsdatum 2017 - 2022 samt engelskspråkig. Avgränsningarna som

gjordes i Medline var: “vetenskapliga peer - reviewed” tidskrifter, engelskspråkig

samt publicerade mellan år 2017-2022. Detta gjordes för att begränsa sökningen

(Karlsson, 2017). För fullständig sökningen se bilaga 1.1, 1.2 & 1.3. De

inklusionskriterier som har tillämpats var att artiklarna ska beskriva

sjuksköterskors erfarenheter, engelskspråkiga samt publicerade under år

2017–2022. Inklusionskriterier är de kriterier som personen måste uppfylla för att

delta i studien (Billhult, 2017). Exklusionskriterier har inte tillämpats. Billhult

(2017) beskriver att exklusionskriterier är kriterier som exkluderar personer från

studien. Sökningen i Cinahl ledde till 1,231 träffar, i PubMed till 82 träffar och i

Medline till 73 artiklar där det framkom ett tillräckligt underlag för att kunna

genomföra en litteraturstudie. Samtliga titlar lästes och det som var relevant i

relation till syftet valdes ut. Till examensarbete lästes abstrakten först och det

som verkade tillhöra och svara på vårt syfte valdes ut. Därefter lästes resultatet

samt metoden och senare lästes hela artikeln. Artiklarna granskades och de som

svarade på syftet valdes ut. Totalt valdes 5 artiklar från Cinahl Complete och 5

från PubMed.
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Granskning och analys
De 10 utvalda artiklarna lästes enskilt först av författarna och därefter

diskuterades innehållet tillsammans. De granskades bland annat för att undersöka

artiklarnas kvalite samt för att kontrollera artiklarnas etiska överväganden. Till

hjälp till granskningen användes både en kvalitativ samt kvantitativ

granskningsmallar som är framtagna av Högskolan Kristianstad ( Blomqvist,

Orrung Wallin & Beck, 2016). Artikelgranskningen genomfördes enskilt från

början för att sedan sammanställas av författarna. Genom att artiklarna granskades

enskilt av författarna ökas bedömningen av artiklarna kvalite (Skott, 2017). Se

bilaga 2 för artikelöversikterna.

De valda artiklarna analyserades efter Fribergs (2017) fem steg. Först lästes

artiklarna flera gånger enskilt och därefter gemensamt av båda författarna för att

få en bättre bild av vad studien handlade om. Det fokuserades på resultatdelen.

Sedan togs det ställning till vad som var relevant i förhållande till syftet och

fynden i varje resultat identifierades. Därefter gjordes det en sammanställning och

i ett separat dokument klistrades fynden från varje artikels resultat in. Sedan

färgkodas artiklarna för att därefter hitta likheter och skillnader mellan dem tio

utvalda artiklarna. Friberg (2017) skriver att en sammanställning av fynden ska

göras för att säkerställa att resultat svarar på syftet. Detta gjordes genom att lägga

dem fynden från artiklar i huvud och underkategorier som även därefter

färgkodades. Resultatet redovisades oberoende av författarnas förförståelse.

Etiska överväganden
Inom forskningsetik är det viktigt att människors värde och rättigheter bevaras

vilket författarna utgick ifrån när artiklarna lästes. Detta gjordes bland annat

genom att författarna dubbelkollade ifall artiklarna var etiskt godkända och ifall

deltagarna hade gett informerat samtycke samt fått tillräckligt med information

om studien. Syftet med forskningsetiska forskningskrav är att skydda individerna

som deltar i en studie. Därför är det viktigt att det fanns respekt samt rum för

självbestämmande vid mötet. Det var alltså viktigt att deltagarna informerades

om vad syftet med studien var, att det inte påverkade framtida vård samt att det
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togs hänsyn till konfidentialitet, privatliv och anonymitet. I innehållet skall det

inte gå att identifiera vem deltagarna var (Kjellström, 2017). För att stärka

kvaliteten på studien har författarna beskrivit deras förförståelse tidigt i processen

för att underlätta för både författarna samt läsarna. Det som underlättas för både

författarna och läsarna var att de kan utvärdera ifall förförståelsen har en påverkan

på studiens resultat. Priebe & Landström (2017) beskrev att förförståelse innebär

värderingar, erfarenheter samt kunskap som författarna har om ämnet dem ska

undersöka innan de påbörjar deras studie.

Förförståelse
Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle kom diskussionen om just mötet

mellan sjuksköterskor och patienter med olika kulturer upp. Detta var ett ämne

som vi tycker var intressant samt upplevt under de veckor vi varit ute på praktik.

Under vår praktik har vi stött på situationer där missförstånd har uppstått eftersom

det inte har funnits tillräckligt med kunskap bland sjuksköterskor om patienternas

uppfattning om bland annat hälsa. På praktikplatserna som vi har befunnit oss på

la vi märke till att patienter som tillhörde en annan kultur ofta vände sig till oss

eftersom de kände sig mer förstådda då vi hade erfarenhet av deras kultur. Därför

ville vi med denna uppsats belysa vilka kunskaper samt erfarenheter

sjuksköterskor har i mötet med patienter från en annan kultur än sin egen.

Resultat
Resultatet baseras på tio vetenskapliga artiklar. Studierna genomfördes i olika

länder. Dessa är : två i Iran och en i Storbritannien, Taiwan, Finland, Sverige,

USA, Australien, Turkiet samt Kina. Totalt deltog 314 sjuksköterskor i  åldrarna

23–61 år. Huvudkategorierna som framkom efter analys var sjuksköterskors

erfarenhet av kulturkompetens som beskrev vikten av kulturkompetens under

mötet med patienten som tillhör en annan kultur. Andra huvudkategorin är

sjuksköterskors erfarenhet av kommunikationens påverkan som omfattar

språkets påverkan på omvårdnaden samt olika metoder. Tredje huvudkategorin är

Ökad arbetsbelastning på grund av tvärkulturellt möte som handlade om

sjuksköterskors förutsättningar av att möta patienter från en annan kultur. Totalt
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framkom fem underkategorier: sjuksköterskors erfarenheter av bristande

kulturkompetens i mötet med patienten, fördomar på grund av bristande

kulturkompetens, kommunikationens betydelse under mötet, språkets påverkan

på omvårdnaden samt metoder för att  underlätta kommunikationen.  Se Figur. 1.

Figur 1: Huvud och underkategorier

Sjuksköterskors erfarenhet av kulturkompetens

Sjuksköterskor beskrev att kulturkompetens var en viktig faktor för omvårdnaden.

Inom det interkulturella mötet mellan patient och  sjuksköterska  uppstår många

svåra situationer som kan vara hinder för mötet. Sjuksköterskor beskrev av deras

erfarenhet att genom att vara utrustad med kulturell kunskap hjälper det dem att få

förståelse för olika etniska gruppers normer, värderingar och attityder. Denna

kunskap samlade sjuksköterskor på sig genom utbildning eller erfarenhet under

mötet med patienterna. Huvudkategorin sjuksköterskors erfarenhet av

kulturkompetens omfattar två underkategorier: sjuksköterskors erfarenheter av

bristande kulturkompetens i mötet med patienten samt fördomar på grund av

bristande kulturkompetens.

Fördomar på grund av bristande kulturkompetens

Flera sjuksköterskor beskrev att de har fördomar om patienter som tillhörde en

annan kultur än sin egen särskilt när de inte hade kunskap om den enskilda

patientens kultur. Detta kunde leda till att vissa sjuksköterskor dömde patienter

mot sin vilja eftersom det kan vara svårt att visa förståelse för något man inte är

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se



14 (46)

bekant med (Chen & Huang, 2018; Neiman, 2019). Exempelvis skildes

sjuksköterskors intryck av patienterna beroende på vilket land patienten kom

ifrån. Detta kunde leda till att patienternas önskemål inte respekterades eller togs

hänsyn till (Chen & Huang, 2018: Neiman,  2019). En sjuksköterska beskrev att

det kunde förekomma patienter som inte ville opereras på grund av deras

övertygelse om att onda andar kunde komma in i kroppen under operationen. För

sjuksköterskan var det svårt att förstå patientens perspektiv eftersom hon hade

fördomar om dessa övertygelser. Dock sökte sjuksköterskan efter vetenskapliga

artiklar för att förstå patienterna på ett bättre sätt (Neiman, 2019). Det fanns även

en del sjuksköterskor som ansåg att deras kulturella fördomar inte riktigt stämmer

överens med verkligheten och korrigerade därför det i samband med mötet med

patienterna. I sitt arbete försökte vissa sjuksköterskor att identifiera sina fördomar

samt lära sig mer om andra kulturer för att kunna visa empati och förståelse för att

underlätta mötet (Chen & Huang, 2018).

Sjuksköterskors erfarenheter av bristande kulturkompetens i mötet med patienten

Sjuksköterskor beskrev att de hade bristande kunskap och erfarenhet om andra

kulturer. Detta gjorde att de kunde ha svårigheter att hantera situationer som

uppstod i mötet med patienter från annan kultur. (Aghajari et al., 2019; Kallakorpi

et al., 2018; Neiman,  2019; Yılmaz et al., 2020).  Sjuksköterskor ansåg sig själva

vara mindre kompetenta när det kom till att möta patienter från annan kultur än

sin egen. Detta eftersom de ansåg sig mindre kompetenta inom området (Aghajari

et al., 2019; Kallakorpi et al., 2018; Neiman, 2019). Sjuksköterskors erfarenhet

var att den bristande kulturkunskapen påverkade vården dem gav.  (Neiman,

2019). Sjuksköterskor beskrev dessutom en osäkerhet när det gällde att möta

patienter som tillhörde annan kultur. De beskrev en rädsla för att uttrycka sig på

ett olämpligt sätt och att framställas som respektlösa (Kallakorpi et al., 2018).

Vissa sjuksköterskor önskade att de hade möjlighet att få kunskap och utbildning

om andra kulturer. De beskrev att genom att få ökad kunskap skulle de kunna

minska känslan av ensamhet hos patienter (Aghajari et al., 2019; Kallakorpi et al.,
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2018; Neiman,  2019). Vidare beskrev majoriteten av sjuksköterskor att de hade

svårt att visa medkänsla och empati som de hade önskat på grund av sin bristande

kunskap om just patientens kultur (Aghajari et al., 2019; Neiman, 2019).

Exempelvis beskrev en sjuksköterska att hon hade svårt att knyta an till en döende

patient som var från en annan kultur. Eftersom hon inte hade kunskap om de

ritualer som utfördes i den kulturen. Sjuksköterskan beskrev även att hon inte

förstod varför patienten vägrade ta smärtstillande läkemedel (Neiman, 2019).

Däremot beskrev sjuksköterskor att dem kände sig mer säkra när de mötte på

patienter som tillhörde kulturer som dem redan hade kunskap om.  Då detta

hjälpte dessa sjuksköterskor att ge patienter bättre vård (Aghajari et al., 2019;

Kallakorpi et al., 2018; Neiman, 2019; Yılmaz et al., 2020). Sjuksköterskor som

hade allmän kunskap och erfarenhet av olika kulturer eller religioner och deras

traditioner beskrev det som en viss tröst i att ta hand om patienter från en annan

kultur samt en förmåga att ge kulturellt korrekt vård (Kallakorpi et al., 2018).

Exempelvis kunde sjuksköterskor som arbetade i Iran och  var bekanta med

grannländernas kulturer ha mer förståelse för patienterna (Aghajari et al., 2019).

Sjuksköterskors erfarenhet av kommunikationens påverkan

En grundläggande aspekt för omvårdnad var kommunikation, speciellt vid mötet

mellan sjuksköterskor och patienter som kom från olika kulturer.  Språk är en

viktig del av kommunikationen. Dock var det vanligt att det fanns en språkbarriär

och på grund av detta kunde det uppstå kommunikationsproblem under mötet med

patienter från andra kulturer än sin egen. Bristande kommunikation kunde leda till

oro för båda parter då det kunde vara ett hinder för god omvårdnad.

Underkategorierna var: kommunikationens betydelse under mötet, språkets

påverkan på omvårdnaden samt metoder för att underlätta kommunikationen.
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Kommunikationens betydelse under mötet

God kommunikation var nyckeln till ett bra möte och att behärska samma språk

var en fördel. Sjuksköterskor beskrev att vid mötet med patienter från en annan

kultur kunde de tidigt i mötet lägga märke till om patienter inte förstod det

sjuksköterskor ville informera om, vilket av deras erfarenhet ledde till att

patienterna kunde  uppleva en känsla av oro och missförstånd  (Azam &  Johnson,

2017; Chen & Huang, 2018; Watts et al.,  2017;  Yu, Hu et al., 2017). Under mötet

beskrev sjuksköterskor att de kände sig mer bekväma när de kunde kommunicera

med patienterna på samma språk. Sjuksköterskor uppgav  att när de använde sina

språkkunskaper vid kommunikation underlättades patienternas förståelse. De

upplevde att det kunde öka patientens  känsla av trygghet samt att patienterna

kunde utveckla ett förtroende som ledde till att dem  berättade mer om sina

bekymmer (Azam  &  Johnson, 2017). Sjuksköterskor som mötte patienter som

inte talade samma språk som sig själva beskrev mötet mellan sjuksköterskan och

patienten  som en utmaning, eftersom de hade svårigheter med att förklara för

patienterna om olika procedurer samt hur exempelvis omvårdnadsåtgärder

kommer att gå till (Chen et al., 2018; Watts et al., 2017). Detta kunde leda till att

sjuksköterskor identifierade patientens behov utifrån sina egna personliga

bedömningar, som kanske inte alltid stämde överens med patientens verkliga

behov. Detta gjorde att sjuksköterskor inte arbetade personcentrerad i sådana

situationer (Beykmirza et al., 2022). Utifrån sjuksköterskors erfarenhet ledde

språkbarriär till  ineffektiv kommunikation (Beykmirza et al., 2022; Kallakorpi,

et al., 2017; Yılmaz et al., 2017), vilket kunde resultera i att hinder skapades

eftersom sjuksköterskor inte kunde  samla in viktig information från patienterna

under mötet. Detta kunde även leda till att patienterna inte förstod det

sjuksköterskor vill förmedla (Beykmirza et al., 2022; Chen et al., 2018; Watts et

al., 2017). Exempelvis kunde inte sjuksköterskor förstå patienternas känslor om

de inte kunde kommunicera på ett bra sätt (Chen & Huang, 2018). Däremot

beskrev en del sjuksköterskor att de arbetade genom att till exempel lämna
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information på patienternas språk i form av skriftlig information (Chen & Huang,

2018; Watts et al., 2017).

Språkets påverkan på omvårdnaden

Inom sjukvården fanns det både positiva och negativa faktorer som påverkade

omvårdnaden som sjuksköterskor utförde (Beykmirza et al., 2022; Chen &

Huang, 2018 ; Kallakorpi et al., 2018; Neiman, 2019). Språkbarriär kunde minska

omvårdnadskvaliteten då det fanns ett gap som skapade ofullständig förståelse

mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskor beskrev att när man

kommunicerade med en patient som inte talade samma språk kunde risken öka att

omvårdnadkvaliteten minskade (Beykmirza et al., 2022; Neiman, 2019).

Dessutom beskrev sjuksköterskor att när de inte kunde kommunicera med

patienterna påverkades omvårdnaden negativt och det kunde hindra

sjuksköterskor från holistisk vård (Beykmirza et al., 2022; Kallakorpi et al.,

2018). Exempelvis beskrev en sjuksköterska om en situation där en patient som

hade accepterat en sorts behandling men när sjuksköterskan skulle genomföra det

vägrade patienten det. Detta hände på grund av att patienten egentligen inte

förstod vad sjuksköterskan sa från början vilket kunde leda till minskad

omvårdnads kvalité (Neiman, 2019). Sjuksköterskor beskrev att de strävade efter

att ge lika vård oavsett kultur och språkliga skillnader samt att alla patienter skulle

få lika vård (Chen & Huang, 2018; Kallakorpi et al., 2018). För att nå god

omvårdnadskvalité försökte sjuksköterskor att identifiera de olika problem som

uppstod vid mötet med patienter från en annan kultur än sin egen, för att därefter

kunna hitta lösningar. Som till exempel anpassning av undervisningsmetoderna,

upprepade information samt sträva efter bekräftelse från patienter för att vara

säker på att patienten har förstått det som sägs. Sjuksköterskor försökte även

ändra på sjukhuspolicy att de blev mer anpassade för alla oavsett kultur eller

språk. Detta gjordes i form av skyltar som var skrivna på olika språk (Chen &

Huang, 2018).  Dessutom hade sjuksköterskor ansvar att ge patientutbildning
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genom exempelvis att förklara för patienterna om hur de olika

omvårdnadsåtgärder gick till. Dock upplevde sjuksköterskor av deras erfarenhet

att det blev svårt ifall man inte talade samma språk som patienten. De uppgav att

patientutbildning var en grundläggande rättighet för patienterna som kunde leda

till minskad oro samt kunde uppmuntra patienter till att engagera sig i sin vård.

Om sjuksköterskan inte kunde ge patientutbildning kunde det minska

omvårdnadskvalitén (Beykmirza et al., 2022). Så länge kommunikationen skedde

utan hinder mellan sjuksköterskor och patienter kunde det förbättra

omvårdnadkvaliteten (Chen & Huang, 2018).

Metoder för att underlätta kommunikationen

Sjuksköterskor beskrev att det kunde uppstå hinder under ett möte med patienter

från en annan kultur på grund av språkbarriären. Därför var det viktigt att

sjuksköterskor  hittade olika metoder som hen kunde använda för att underlätta

mötet (Chen & Huang, 2018; Watts et al., 2017). Ibland behövs det olika strategier

för att underlätta kommunikationen mellan båda parterna under ett möte. Det

behövs olika strategier för att kunna  övervinna språkbarriären. Sjuksköterskor

beskrev när de upptäckte att de inte kunde kommunicera med patienter från andra

kulturer så sökte de hjälp av tolk (Beykmirza et al., 2022; Kallakorpi et al., 2018;

Neiman, 2019; Chen & Huang, 2018; Watts et al. 2017). Fanns det ingen hjälp

tillgänglig vid mötet behövde sjuksköterskor improvisera,  ibland genom att

använda sig av kroppsspråk, översättningsappar samt rita på papper (Kallakorpi et

al., 2018; Neiman, 2019). Till exempel beskrev en sjuksköterska hur att rita en

sprucken blindtarm hjälpte patienten att förstå allvaret i deras tillstånd (Neiman,

2019).  Andra sjuksköterskor beskrev att de använde sig av beröring, ett vänligt

leende samt ögonkontakt för att lugna patienter (Beykmirza et al., 2022). Vissa

sjuksköterskor beskrev av deras erfarenhet att använda sig av copingstrategier

som exemplet beskrivit ovan var något som underlättade mötet mellan dem och

patienten. Copingstrategier användes som metod som uppmuntrade sjuksköterskor

att identifiera sig med sina patienter för att förbättra sin egen kulturella kompetens
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(Beykmirza et al., 2022) Dock var språkbarriär en faktor som kunde leda till att

oro och stress skapas för sjuksköterskor. Språkbarriären mellan sjuksköterskor och

patienter  kunde göra att sjuksköterskor kunde behöva  planera in professionell

tolk (Beykmirza et al., 2022; Kallakorpi et al., 2018; Watts et al.,  2017). Inom ett

möte mellan sjuksköterskor och patienter kunde det behövas användning av

certifierade tolkar, dock var det brist på dem (Beykmirza et al., 2022; Kallakorpi

et al., 2018; Watts et al., 2017). Ibland hände det även att språkproblemet inte

identifierades tidigt innan mötet vilket kunde göra det svårt att ordna tolktjänster

före konsultationen (Watts et al.,2017). Dessutom beskrev sjuksköterskor att de

sökte hjälp från personer som kunde kommunicera med patienten som till

exempel läkare, kollegor, familjemedlemmar och vänner ifall inte tolk fanns

tillgänglig (Beykmirza et al., 2022; Kallakorpi et al., 2018; Neiman, 2019; Chen

& Huang, 2018; Watts et al. 2017 ). Sjuksköterskor erkände att de inte hade ett

annat val ibland än att använda sig av kollegor och familjemedlemmar för att

tolka trots att de visste att det bröt mot sekretessen (Beykmirza et al., 2022).

Ökad arbetsbelastning på grund av tvärkulturellt möte

Inom vården var det vanligt att sjuksköterskor hade  en ökad arbetsbelastning. Det

kunde finnas olika faktorer som orsakade denna arbetsbelastning som till exempel

mötet med patienter från en annan kultur än sjuksköterskors egna. Sådana möte

krävde oftast mer tid samt resurser.

För att sjuksköterskor ska kunna arbeta på ett bra sätt var det viktigt att hen har

bra förutsättningar för det (Beykmirza et al., 2018; Kallakorpi et al.,, 2018; Watts

et al., 2017).Sjuksköterskor beskrev att de spenderade mer tid med patienter från

en annan kultur än sin egen för att öka relationen och stärka den mellan dem.

Detta kunde resultera ökad arbetsbelastning, arbets missnöje samt jobb utbrändhet

(Beykmirza et al., 2022; Kallakorpi et al., 2018; Watts et al., 2017). Exempelvis

rapporterade sjuksköterskor att vissa patienter som tillhörde en annan kultur  hade

ett stort antal släktingar vilket resulterade  många besökare. Detta kunde vara en

utmaning för sjuksköterskor eftersom besökare tenderade att avbryta deras arbete
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genom att dem exempelvis  ställde många upprepade frågor samt att besökarna

vandrade runt i korridorerna. Sjuksköterskor måste lägga patienten i fokus men

när anhöriga står i vägen försvårades deras arbete vilket i sin tur ökade deras

arbetsbelastning (Chen & Huang, 2018 ; Kallakorpi et al., 2018). Sjuksköterskor

kunde möta många kulturella konflikter vid möte med patienter från en annan

kultur, vilket kunde leda till stressiga situationer. Dessa konflikter kunde vara

orsakade av olika syn på sjukdom, den bristande kunskapen samt patientens

kulturella vanor. Konflikterna som uppstod påverkade sjuksköterskors arbete samt

kunde öka deras arbetsbelastning (Kallakorpi et al, 2018).

Diskussion

Metoddiskussion

Metoddiskussion syftar till att diskutera både styrkor och svagheter i ett arbete då

det var  viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt (Henricson, 2017).  Metoden

diskuterades utifrån Shentons (2004) förklaring till begreppen:  tillförlitlighet,

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Genom att skriva metoddiskussionen

med hjälp av dessa begrepp stärks studiens trovärdighet.

Tillförlitlighet

Med tillförlitlighet menade Shenton (2004) hur författarna tagit fram resultatet,

metoden för datainsamling samt analys och granskningen. Innan arbetet

påbörjades gjordes det en pilotsökning för att undersöka ifall det fanns tillräckligt

med användbart material som svarade på syftet, vilket kunde stärka arbetets

tillförlitlighet (Henricson, 2017). Till detta arbete valdes  att undersöka

sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter från en annan kultur än sin

egen. Detta gjorde att en  kvalitativ design valdes och enligt Shenton (2004) stärks

arbetets tillförlitlighet eftersom  arbetet svarade på syftet samt att rätt design

valdes.  För att stärka tillförlitligheten ytterligare söktes det i flera databaser för att

hitta relevanta artiklar om ämnet (Henricson, 2017). I arbetet användes det

databaserna Cinahl Complete, Pubmed samt Medline. I  databaserna gjordes
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avgränsningen att artiklarna skulle vara publicerade under år 2017–2022. Detta

gjordes för att få fram den senaste forskningen som fanns inom området som

författarna vill undersöka. Men i pilotsökningen var begränsningen tio  år men

författarna hittade inga relevanta artiklar, dock kan detta sänka tillförlitligheten. I

alla tre databaser hittades nästan samma artiklar som därmed stärks

tillförlitligheten. I databasen Cinahl Complete användes det begränsningen

peer-reviewed som stärker tillförlitligheten eftersom artiklarna då är granskade

och vetenskapliga, dock fanns denna funktion inte med i PubMed. Detta kunde

sänka  tillförlitligheten eftersom det inte går att vara säker på att artiklarna har hög

kvalite (Henricson, 2017). Inga artiklar från Medline valdes eftersom Medline är

en del av Pubmed det vill säga samma artiklar identifierades i sökningen. I arbetet

användes relevanta ämnesord som till exempel Qualitative studies, Nurses, work

experience samt culture.  Shenton (2004) beskrev att om  ämnesord var  relevanta

till studien  stärks tillförlitligheten i arbetet. Enligt Henricson (2017) stärks

tillförlitligheten ifall artiklarna har en hög sensibilitet och specificitet. För att öka

sensibiliteten utgicks det av olika synonymer till sökorden för att minska risken att

få irrelevanta artiklar som inte svarade på det valda syftet. Metoden för analysen

som användes var Fribergs (2017) femstegsmodell.. Granskningen av artiklarna

gjordes enskilt först och därefter av båda författarna tillsammans. Detta stärker

tillförlitligheten (Henricson, 2017). Det fanns vissa engelska ord som inte riktigt

har ett svensk översättningsord. Detta gjorde  att tillförlitligheten kan  sänkas

eftersom  artiklarna var skrivna på engelska och misstolkningar kan ha skett.

Sökningen i Cinhal Complete ledde till 1, 231 träffar vilket kunde sänka arbetets

tillförlitlighet eftersom det inte begränsats tillräckligt. I majoriteten av  artiklar

fanns det citat med i resultatet vilket kan stärka  tillförlitligheten.

Verifierbarhet

Shenton (2004) beskrev  att verifierbarhet innebär att metoden beskrivits så tydligt

att andra  kan upprepa det och komma fram till samma resultat. Veriferbarheten

stärks eftersom  sökningen var tydligt beskriven samt var systematisk korrekt

(Shenton, 2004). Till sökningen utgicks det  från  tre databaser där flera artiklar
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var liknande i dem. Sökningen utgicks från ämnesord, fritextord samt frassökning.

Sökningen delades in i fem block: kvalitativa studier, sjuksköterska, erfarenheter,

kultur samt sjukhus. Nyckelbegreppen identifierades utifrån syftet. För att kunna

översätta de svenska orden till engelska använde författarna sig av Svensk- Mesh.

Begränsningarna som har gjorts i databaserna var: engelskspråkiga,

publiceringsdatum 2017–2022. I Cinahl användes det även begräningsnignen

peer-reviewed samt begränsningen forskningsartikel. Veriferbarheten stärks

ytterligare då inklusionskriterier var  beskrivna i metoden (Shenton, 2004).

Inklusionskriterierna i denna studie var att artiklarna ska beskriva sjuksköterskans

erfarenheter, engelskspråkig samt att artiklarna ska vara publicerade mellan år

2017–2022. Analysprocessen var tydligt beskriven vilket stärker veriferbarheten

enligt Shenton (2004). Granskningen av samtliga 10 artiklar gjordes först enskilt

av författarna och därefter tillsammans. Författarna använde sig av HKR:s

granskningsmall för att granska artiklarna som senare redovisades i artikel

översikter (bilaga 2) (Blomqvist et al., Orrung Wallin & Beck, 2016).  Artiklarna

analyserades utifrån Fribergs (2017) modell som bestod av fem steg. Författarna

har beskrivit granskning och analysprocessen tydligt vilket stärker veriferbarheten

(Shenton, 2004). Verifierbarheten stärks även då huvud och underkategorier var

framtagna genom Fribergs (2017) modell som senare presenteras i löpande text.

Pålitlighet

Enligt Shenton (2004) innebär pålitligheten att resultatet grundar sig till verkliga

erfarenheter och upplevelser och inte författarnas förförståelse. Förförståelsen har

redovisats tidigt i arbetet vilket stärker pålitligheten. En förförståelse var

författarnas upplevelser, erfarenheter samt fördomar om studiens ämne (Shenton

2004). Förförståelsen skrevs i slutet av metoden och det fanns inte större

skillnader mellan författarnas förförståelse och resultatet. Under analysens gång

sattes författarnas egna tankar åt sidan och all fokus lades på artiklarnas resultat

och sjuksköterskors erfarenheter. Enligt Henricson (2017) stärks pålitligheten då

analysen var genomförd av båda författarna. Samtliga 10 artiklar har tagit del i

resultatet dock tog vissa artiklar mer plats än andra då artiklarnas resultat var olika
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långa. Enligt Shenton (2004) stärks pålitligheten ytterligare eftersom

litteraturstudien har granskats under flera tillfällen utav grupphandledare samt

studiekamrater. Pålitligheten kan sänkas då samtliga artiklar är inte etisk

godkända. Författarna har arbetat etiskt korrekt genom att bland annat redovisa sin

förförståelse, granska artiklarna samt att de följt de fyra forskningsetiska kraven.

Överförbarhet
Shenton (2004) nämnde att överförbarhet innebär hur studien kan överföras till

kontexter. I denna studie användes det nio kvalitativa och en kvantitativ

vetenskapliga artiklar som är gjorda i länderna: Kina, Taiwan, Turkiet, USA, Iran,

Australien, Finland, Sverige samt Storbritannien. Det fokuseras enbart på

sjuksköterskors erfarenheter. Med begreppet överförbarhet menade Shenton

(2004) hur bra kontexten var beskriven samt om det går att överföra till andra

sjuksköterskor i samma situation. Denna litteraturstudies resultat grundade sig i

olika länder där det fanns olika folkgrupper samt att sjukhusmiljön inte var

samma i alla länder. Detta kan i sin tur leda till att resultatet var mer överförbar till

liknande sjukhus kontexter samt länder med liknande ekonomi och förutsättningar

(Shenton, 2004).

Resultatdiskussion

Denna litteraturstudies syfte var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att

möta patienter från en annan kultur än sin egen. Resultatdiskussionen grundar sig

i fynden som författarna kommit fram till i resultatet. Resultatet diskuteras ur  ett

samhällsperspektiv, sjuksköterskans profession samt utifrån ICN etiska kod.

Fynden som diskuteras är kommunikationssvårigheter, kulturkompetens samt

påverkan på personcentrerad vård. Fynden kopplas till omvårdnadsmodellen

McCormack och McCances (2016). Modellen omfattar fem punkter som hjälper

sjuksköterskor att arbeta personcentrerat. Punkterna som modellen omfattar är

samhällsperspektiv, förutsättningar för personcentrerad vård, personcentrerade

processer, vårdandets sammanhang och personcentrerade resultat. Se bilaga 3.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se



24 (46)

Kommunikationssvårigheter

En förutsättning för ett bra möte mellan sjuksköterskor och patienter som tillhör

olika kulturer är god kommunikation mellan dem. Resultatet visar att inom ett

tvärkulturellt möte mellan sjuksköterskor och  patienter är kommunikation ett av

första hindren som sjuksköterskor upplevde. Faktorer som hindrar ett bra möte

mellan sjuksköterskor och patienter är exempelvis språkbarriär samt bristande

kulturkompetens. Resultatet visar samtidigt att språk är en viktig faktor, dock var

det vanligt att det fanns en språkbarriär och kommunikationsproblem under ett

möte med patienter från andra kulturer än sin egen. Den bristande

kommunikationen var en stor utmaning för sjuksköterskor. Svårigheter med

kommunikation under ett möte ledde till att patientsäkerheten brast. Exempel på

det var att sjuksköterskor  inte riktigt nådde fram till patienten på samma sätt när

det gällde information men även att patienten inte hade full förståelse för hur en

behandling skulle gå till. God kommunikation var nyckeln till ett bra möte och att

behärska samma språk var en fördel. Det har även visat sig i tidigare studier att

kommunikationsproblem ledde till att sjuksköterskor inte kunde nå upp till den

kvaliten på omvårdnad som patienten skulle få ( Van-Rosse et al., 2016). En annan

studie som handlar om den interkulturella vården inom mödravården visade att

kommunikationssvårigheter kunde påverka mötet mellan sjuksköterskor och

patienter. Detta påverkade bland annat patienternas delaktighet i omvårdnaden

samt planering av sin vård. Den bristande kommunikationen ledde även till att det

blev svårt för sjuksköterskor att få patienternas samtycke (Wikberg & Bondas,

2010). Enligt ICN (2006) skall sjuksköterskor ge patienter den information som

behövs för att patienten skall kunna ta beslut. Dock kunde det finnas svårigheter i

det på grund av kommunikationsproblem. Enligt McCormack och McCances

(2016) modell om personcentrerad vård krävs det en god kommunikation för att

kunna uppnå  god omvårdnad och ge personcentrerad vård. Språkskillnader samt

kommunikationshinder kunde leda till minskad personcentrerad vård. Genom att

sjuksköterskor följer McCormack och McCarnces modell kommer det att

underlätta mötet mellan parterna. Under punkten vårdandets sammanhang som

finns beskriven i McCormack och McCanse (2016) modell beskrivs vikten av att

sjuksköterskor bör skapa en miljö som är anpassad efter patientens behov. Det är
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även viktigt att sjuksköterskor lyssnar på patienternas önskemål. I resultatet

beskrivs att kommunikationshinder var ett problem vilket ledde till minskad

personcentrerad vård, eftersom patienter inte kunde uppge sina problem och

önskemål.

Kulturkompetens

Kulturkompetens är en viktig faktor för omvårdnaden.  Inom det interkulturella

mötet mellan patienter och  sjuksköterskor uppstod många svåra situationer som

kunde vara hinder för mötet. Resultatet visar att vara utrustad med kulturell

kunskap hjälpte sjuksköterskor att få information om olika etniska gruppers

normer, värderingar och attityder vilket i sin tur ledde till bättre omvårdnad.

Resultatet visar även att sjuksköterskor hade erfarenheter av att bristande kunskap

samt den bristande kulturkompetens utbildningen är sammankopplade. Samtidigt

uppgav sjuksköterskor att få en utbildning inom olika kulturer var av stor fördel.

Andra sjuksköterskor beskrev att genom att arbeta i flera år och genom erfarenhet

lärde man sig om de olika kulturers syn på vad bland annat hälsa var. Det

framkom även i en studie av Zarie et al (2019) att empati gentemot patienten

ökade ifall sjuksköterskor var kulturkompetenta. En annan studie visade att låg

kulturkompetens ledde till att sjuksköterskor  kände känslor som till exempel

frustration då mötet mellan dem blev av sämre kvalité och därmed sämre

omvårdnadkvalité. En annan studien visade även att kulturkompetens borde vara

med i sjuksköterskeutbildningen (Tavallali, et al., 2014). Däremot visade en annan

studie att utbildning om kulturer  inte kommer underlätta för sjuksköterskor då det

inte har med utbildning att göra, mer med hur sjuksköterskan är som person

(Dogan er al 2009). Ibland kände sjuksköterskor att de inte var redo att möta

patienter från en annan kultur på grund av den bristande kompetensen om olika

kulturer. Sjuksköterskor kände inte sig förberedda på grund av den bristande

utbildningen som Mccormack & McCance (2016) påstod  är ett villkor för att

uppnå personcentrerat vård. I punkten om förutsättning för personcentrerad vård

beskrivs vikten av att sjuksköterskor skall ge omvårdnad av hög kvalite, dock

brister det ifall den kulturella utbildningen saknas. Ifall kulturkompetens brister

hos en sjuksköterska blir det svårt för hen att arbeta efter sjuksköterskornas etiska

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se



26 (46)

kod. Eftersom att en sjuksköterska skall kunna ge omvårdnad med respekt för

patientens kultur samt tro. Det är även viktigt att sjuksköterskor visar empati och

förståelse för patienten och dess värderingar samt vanor. För att arbeta utifrån

dessa aspekter behöver sjuksköterskor vara kulturkompetenta (ICN, 2006). Detta

hjälper även sjuksköterskor att arbeta personcentrerat.

Påverkan på personcentrerad vård

Språkbarriär och bristande kulturell kunskap ledde till minskad personcentrerad

vård därav minskad omvårdnadskvalité. Resultatet visar att språkbarriär samt

bristande kulturkompetens kan minska omvårdnadskvaliteten då det finns ett gap

som skapar ofullständig förståelse mellan sjuksköterskor och patienter. Bristande

kommunikation kan även leda till oro för båda parterna och kan vara ett hinder för

god omvårdnad samt minska den personcentrerade vården. Dessutom ansåg

många sjuksköterskor sig själva vara mindre kompetenta när det kom till att möta

patienter från en annan kultur än sin egen på grund av deras bristande kunskap.

Många sjuksköterskor kände att den bristande kunskapen påverkade vården dem

gav. I en annan studie nämnde sjuksköterskor att innan de hade en kulturell

utbildning, hade de svårigheter att hantera vissa situationer som uppstod vilket

gjorde att de gav sämre personcentrerad omvårdnad (Aghajari et al., 2019). Sämre

personcentrerad omvårdnad gavs det också när sjuksköterskor var i svåra

situationer på grund av kulturella och språkliga skillnader (Debesay et al., 2014 &

Fakhr-Movahedi et. al.,  2011). Exempelvis uppgav en sjuksköterska hur en av

patienternas önskemål inte uppfylldes när hen inte ville få vård av det motsatta

könet på grund av patientens tro och kulturella värderingar. Detta ledde till att

patienten inte fick personcentrerad vård och minskad omvård (Fakhr-Movahedi et.

al.,  2011). Genom att sjuksköterskor följer och arbetar efter McCormack och

McCances (2016) personcentrerad modell leder det till bättre omvårdnadskvalité.

Genom att  arbeta efter modellen blir patienten allt mer delaktig i sin vård och

därmed ökad omvårdnadskvalité (McCormack & McCance, 2016). Genom att

sjuksköterskan arbetar personcentrerat underlättas möte mellan hen och patienten

oavsett vilken bakgrund patienten har. Dessutom leder detta till att personens

hälsa främjas då sjuksköterskor anpassar deras arbete efter varje person.
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Personens hälsa främjas även eftersom sjuksköterskor arbetar utifrån McCormack

och McCances (2016) modell där den omfattar en punkt som handlar om att ge

holistisk vård. Holistisk vård innebär att sjuksköterskor ska kunna vara medveten

om patientens fysiska, psykiska samt sociokulturella behov. Det är viktigt att både

sjuksköterskors och patienters perspektiv ingår i den holistiska vården. I resultatet

presenteras bland annat bristande kommunikation och kulturkunskapen vilket

försämrar den personcentrerade vården samt hindrar sjuksköterskor att arbeta

utifrån ett holistiskt sätt. När sjuksköterskor ökar deras kulturkompetens leder det

till att patienten får en säkrare vård samt ökad kvalite. Detta leder i sin tur till att

det tredje globala målet uppnås. Detta globala mål har sin grund i att varje person

har rätt till god hälsa och välbefinnande (United Nations, 2021). Genom att arbeta

personcentrerat och främja patienternas hälsa leder det till att förtroendet ökar för

sjuksköterskor. Detta är en punkt som ingår i sjuksköterskornas etiska kod, där det

beskrivs att sjuksköterskor skall under alla förhållanden uppträda på ett sätt som

leder till ökad förtroende för deras yrke (ICN, 2006). Resultatet visade att vissa

sjuksköterskor använde sig av kollegor och familjemedlemmar för att tolka trots

att de visste att det bröt mot sekretessen. Etiskt kan detta ses på olika sätt då

sjuksköterskor bryter mot offentlighets och  sekretesslagen samtidigt som de vill

hjälpa patienterna (OSL,2009 ). Enligt ICN (2006) ska sjuksköterskor arbeta efter

ett system för informationshantering, dokumentation och journalföring som

garanterar sekretess men i dessa fall kunde sjuksköterskor inte göra det. Eftersom

de kunde inte hjälpa patienterna på ett annat sätt.

Slutsats
Sjuksköterskan möter patienter från andra kulturer än sin egen i olika

sammanhang på sina arbetsplatser. Resultatet visar  att sjuksköterskor som hade

en låg kulturkompetens kände inte sig bekväma i mötet med patienten och att de

inte uppfyllde alla krav gentemot patienten. Den låga kunskapen leder till att

patienterna får en osäker vård eftersom kommunikationen brister mellan dem. Det

uppstår många kommunikationshinder under mötet med patienterna från en annan

kultur då sjuksköterskan och patienten inte talar samma språk. Språkbarriär var
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det största hindret. Dock fann vissa sjuksköterskor olika sätt för att underlätta

kommunikationen mellan sig själva  och patienterna som till exempel genom att

använda sig av tolkar. Dessa hinder som uppstod i mötet kan även till minskad

vårdkvalité samt personcentrerad vård. Personcentrerad vård innebär att se hela

patienten och inte endast deras hinder, problem eller sjukdom. Genom att forska

vidare på patientens perspektiv och arbeta på sjuksköterskans kulturella

kompetens kan den personcentrerade vården gynna patienten på ett bättre sätt. På

detta vis kan det undersökas ifall båda parterna upplever saker och ting på samma

sätt. Exempel på utvecklingsarbete som kan göras för att förbättra vården kan det

exempelvis undersökas om vilka kulturer som är mest framträdande i landet och

ge sjuksköterskor utbildning inom det.
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Bilaga 1.1. Sökschema

Databas:  Cinahl
Datum: 20220314

Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter från en annan kultur
än sin egen inom slutenvården.

Sökning nr och namn Sökord Antal
träffar

Valda
artiklar

1. Kvalitativa studier “Qualitative studies” [MH] OR
Interview* [Fritext] OR
Focus group* [Fritext] OR
“Qualitative stud*” [Fritext] OR
"qualitative research" [Fritext]

426,729

2. Sjuksköterska “Nurses “ [MH] OR
Nurs* [Fritext] OR
“nurse-patientrelation*” [Fritext]

996,262

3.Erfarenhet “Work experience” OR [MH]
Nurses’ experiences* [Fritext] OR
Nurses’ perceptions* [Fritext] OR
Experience* [Fritext] OR
Attitude* [Fritext] OR
Perception* [Fritext]

890,518
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4. Kultur/
kommunikation

“Culture” [MH] OR
Crosscultural* [Fritext] OR
Transcultural* [Fritext] OR
Communication* [Fritext] OR
“Culturally diverse*” [Fritext] OR
“Cultural competence*” [Fritext] OR
“Transcultural nursing*” [Fritext] OR
“Cultural diversity*” [Fritext] OR
“Cultural differences*” [Fritext] OR
“Cultural competency*” [Fritext] OR
Culture* [Fritext]

396,651

5. Sjukhus Hospital* [Fritext] OR
Inpatient* [Fritext]

686,511

6. 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 4247

Begränsningar Publiceringsdatum: 2017–2022, Engelskspråkig,
peer- reviewed, forskningsartikel

1,231 5

Bilaga 1.2. Sökschema

Databas:  PubMed
Datum: 20220314

Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter från en annan kultur
än sin egen inom slutenvården.

Sökning nr och namn Sökord Antal
träffar

Valda
artiklar

1. Kvalitativa studier Qualitative*[MH] OR
“Qualitative research" [Fritext]

88,305

2. Sjuksköterska Nurses [MH] OR
Nurs* [Fritext] OR
“nurse-patientrelation*” [Fritext]

1,057,556

3.Erfarenhet Nurses’ perception* [MH]OR
Attitude* [Fritext] OR
Perception* [Fritext]

884,321
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4. Kultur/
kommunikation

“Culture” [MH] OR
Transcultural* [Fritext] OR
“Culturally diverse*” [Fritext] OR
“Cultural competence*” [Fritext] OR
“Cultural differences*” [Fritext] OR

182,006

5. Sjukhus Hospital* [Fritext] OR
Inpatient* [Fritext]

6,183,851

6. 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 235

Begränsningar Publiceringsdatum: 2017–2022, Engelskspråkig 82 5

Bilaga 1.3. Sökschema

Databas:  Medline
Datum: 20220314

Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta  patienter från en annan kultur
än sin egen inom slutenvården.

Sökning nr och namn Sökord Antal
träffar

Valda
artiklar

1. Kvalitativa studier “Qualitative research" [MH] OR
Qualitative* [Fritext]

346, 332

2. Sjuksköterska “Nurses “ [MH] OR
Nurs* [Fritext] OR
“nurse-patientrelation*” [Fritext]

1,064,390

3.Erfarenhet Nurses’ perception* OR
Attitude* [Fritext] OR
Perception* [Fritext]

882,441

4. Kultur/
kommunikation

“Culture” [MH] OR
Transcultural* [Fritext] OR
“Culturally diverse*” [Fritext] OR
“Cultural competence*” [Fritext] OR

50,074
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“Cultural differences*” [Fritext] OR

5. Sjukhus Hospital* [Fritext] OR
Inpatient* [Fritext]

6,194,024

6. 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 194

Begränsningar Vetenskaplig (peer reviewed) tidskrifter
Publiceringsdatum: 2017–2022, Engelskspråkig

73 0
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Bilaga 2.1 Artikelöversikt (kvalitativ)

Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmeto
d

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Aghajari, P, et al.
Cultural sensitivity
in paediatric
nursing care: a
concept analysis
using the hybrid
method
Iran , 2019

Syftet var att
fastställa
huvudelementen i
kulturell känslighet
i samband med
pediatrisk
omvårdnad i Iran.

Målmedvetet urval.
25 sjuksköterskor
samt 9 föräldrar
deltog.
Inklusionskriterier:sju
ksköterskor med minst
3 år erfarenhet på
pediatrisk avdelning.
Föräldrar där deras
barn var inlagda på
avdelningen.

Semistrukturerad intervju
McEwen & Wills (2011)
för analysen.
Förförståelse inte beskriven
Informerat samtycke. Etisk
godkännande.
Intervju längd i ca:45 min.
Artikel består av tre faser:
teoretiskt, fältarbete &
slutlig analys.

Resultatet ledde till
tre kategorier:
Interkulturellt
möte, interkulturell
kommunikation &
anpassa vårdplan
till familjens
kultur.

Tillförlitlighet: Stärks: Citat finns
med, samt att det svarar på syftet.
Intervjulängd finns. Sänks: ingen
intervjuguide
Verifierbarheten: Stärks: Tydlig
analysprocess.
Överförbarheten: sänks: då det
inte generaliseras till alla enheter.
Pålitligheten: Stärks: flera
personer som analyserat innehållet.
Sänks: oklar förförståelse.

Azam Ali, P., &
Johnson, S.
Speaking my
patient’s language:
bilingual nurses’
perspective about
provision of
language
concordant care to
patients with
limited English
proficiency
Storbritannien
2017.

Syftet med studien
var att undersöka
tvåspråkiga
sjuksköterskors
perspektiv av
tillhandahållandet
av
språköverrenstämm
ande vård till
patienter med
begränsade
engelskkunskaper
och dess inverkan
på patienter och
sjuksköterskor

Målinriktat
snöbollsurval
Deskriptiv studie.
Explorativ design.
59 tvåspråkiga
sjuksköterskor (32
kvinnor och 27 män)
deltog. Ålder:  23-52
Arbetslivserfarenheter
:2-23 år, erfarenheten
av att arbeta på NHS
akutsjukhus: 2-13 år.
strategi användes.
Semistrukturerad
intervjuguide.

Förförståelse inte beskriven
Informerat samtycke.
Etisk godkännande.
Individuella intervjuer. De
utfördes antingen ansikte
mot ansikte eller via telefon/
datan beroende på vad
deltagarna önskade.
Intervjulängd: 50-75 min.
Data analyserades med hjälp
av tematisk analys.

Fyra teman: när vi
talar samma språk’;
när jag talar mitt
patientens språk:
vad underlättar
tillhandahållande
av språklig vård
och vad hindrar
tillhandahållandet
av språklig vård.
Citat finns.

Tillförlitlighet: Stärks: Studien
svarar på syftet. De har
redovisats hur dem går tillväga.
samt att intervjulängd finns
beskriven. Verifierbarheten:
Stärks: Tydlig analysprocess.
Sänks: ingen intervjuguide.
Överförbarheten: Stärks: Tydlig
kontext & kan generaliseras till
andra enheter.
Pålitligheten: Stärks: Fler som
analyserat innehållet. Sänks:
Oklar förförståelse.
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Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsme
tod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Beykmirza, R, et al.
Experiences of
Iranian Pediatric
Nurses in Providing
Care to Hospitalized
Children of
Different Language
Backgrounds: A
Qualitative Study.
Iran, 2022.

Syftet var att
utforska den
iranska
pediatriken
sjukskötersk
ors
erfarenheter
av att ge
vård till barn
med olika
språkbakgru
nd.

Målmedveten urval
15
barnsjuksköterskor
deltog.
Medelåldern: 38 år.
Arbetserfarenheter
:12 år
Semistrukturerad
intervju.
Kvalitativ
innehållsanalys

Förförståelse inte beskriven.
Informerade samtycken
Etisk godkännande.
Intervjuguide användes
intervjufrågorna finns
beskrivna. Ansikte mot
ansikte intervjuer
Intervju längd: 40 min,
Analyserades med hjälp av
Graneheim och Lundmans
kvalitativ  innehållsanalys.

Sex huvudkategorier
och huvudtemat som
framträdde ur
kategorierna var "språk
som en barriär för att
tillhandahålla effektiv
omvårdnad."

Tillförlitlighet:Stärks: Studien
svarar på syftet samt det har
redovisats hur dem går tillväga.
samt att intervjulängd finns
beskriven. Intervjuguide finns med.
Verifierbarheten: Stärks: Tydlig
analysprocess, Intervjuguide finns
med. Överförbarheten: Stärks: kan
generaliseras till liknande kontex.
Pålitligheten: Stärks: flera som
analyserat. Sänks: oklar
förförståelse.

Chen, C-I., &
Huang, M-C.
Exploring the
growth trajectory of
cultural competence
in Taiwanese
pediatric nurses
Taiwan, 2018.

Syftet var att
utforska
utvecklingen
av kulturell
kompetensen
inom
taiwanesisk
pediatriska
sjukskötersk
or.

Målmedvetet Urval.
10
barnsjuksköterskor.
Medelålder:31,6 år.
Inklusionskriterier:
arbetat på pediatrisk
avdelning minst 1
år, att ha erfarenhet
av att ta hand om
invandrarbarn.
Djupintervjuer
utfördes

Förförståelse inte beskriven
informerat samtycke, Etisk
godkännande. Studien
genomfördes på två sjukhus
i Taiwan. intervjufrågor
finns angivna.
Datan analyseras med
Moustakas metod

Fyra huvudtema: att
uppfatta svårigheter
relaterat till vård av
patienter från olika
kulturer, självreflektion
över olika kulturer och
fynden, hitta
tillvägagångssätt
baserade på erfarenheter
av olika kulturer och
nya uppfattningar och
identifikation med olika
kulturer

Tillförlitlighet: Stärks: Studien
svarar på syftet samt det har
redovisats hur dem går
tillväga.Sänks:ingen intervjuguide
samt intervjulängd.
Verifierbarheten.Stärks: Tydlig
Analysprocess
Överförbarheten: Stärks: går att
generalisera till liknande enheter
Pålitligheten: Sänks: Oklar
förförståelse samt ej angiven antal
som analyserat innehållet.
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Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Kallakorpi, S.,
et al. Nurses’
Experiences
Caring for
Immigrant
Patients in
Psychiatric
Units.
Finland,2018

Syftet var att
beskriva
sjuksköterskor
s erfarenheter
av vård för
invandrarpatie
nter på
psykiatriska
enheter.

Etnografiska
forskningsmetod.
Målmedvetet urval.
Deltagare: sjuksköterskor
n=5. Tid på arbetsplats: 2-20
år . Ålder:30-50 år. Tre av de
hade kandidatexamen och två
hade specialisering inom
psykiatri
Djupintervjuer, observationer,
fältanteckningar.

Förförståelse inte
beskriven Informerat
samtycke. Etisk
godkännande.
Intervjulängd:40-60 min.
Beskrivande ,strukturella
samt kontrast frågor
användes. Ej redovisat
frågorna.
Induktiv innehållsanalys
användes för analysen

Sjuksköterskors
erfarenheter av att ta
hand om invandrare
patienterna föll i fyra
stadier. Dessa är
intagning, vårdens
början, samarbete
och slutskedet
Citat finns.

Tillförlitlighet: Stärks: studien
svarar på syftet. Informerat
Samtycke finns. Citat finns.
Sänks: begränsad urvals
beskrivning. Verifierbarheten:
Stärks: tydlig analysprocess
beskriven. Sänks: Har ingen
intervjuguide. Överförbarheten:
Stärks: Tydlig kontext
Pålitligheten: Sänks: otydlig
förförståelse samt otydlig vem
som analyserat resultatet.

Listerfelt, S., et
al.
Facing the
unfamiliar:
Nurses’
transcultural
care in intensive
care – A focus
group study
Sverige, 2019

Syftet var att
utforska
erfarenheterna
av
intensivvårdssj
uksköterskor i
att ta hand om
kulturellt olika
patienter på
intensivvårdsa
vdelningar.

Fokusgrupp intervjuer.
Målmedvetet urval.
Deltagare:15 sjuksköterskor.
Ålder: 28- 61 år.
Arbetslivserfarenhet:1 - 31 år.
Inklusionskriterierna:
Sjuksköterskor specialiserade
på intensivvård eller vanliga
sjuksköterskor med erfarenhet
av att vårda kulturellt
mångfaldiga patienter på en
intensivvårdsavdelning.

Förförståelse inte
beskriven
Informerat samtycke.
Intervju Längden: 35-40
min. Genomfördes på två
intensivvårdsavdelningarI
ntervjuerna utfördes av två
forskare.
Ostrukturerad
intervjuguide användes.
Datan analyserades med
hjälp av den kvalitativa
innehålls analysprocessen.

Fynden handlade om
vårdpersonalens
erfarenheter av att ta
hand om anhöriga.
Bry sig om
anhöriga till kulturellt
mångfaldiga patienter
beskrevs som
utmanande på grund
av språkliga och
kulturella barriärer.
Citat finns.

Tillförlitlighet: Stärks: Studien
svarar på syftet samt det har
redovisats hur dem går tillväga.
intervjuguide samt intervjulängd
finns beskriva. Citat finns med.
Verifierbarheten: Stärks: tydlig
analysprocess.
Överförbarheten: Sänks: går inte
att generaliseras till alla enheter.
Pålitligheten: Stärks: Flera
analyserat innehållet. Sänks: oklar
förförståelse.
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Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Neiman, T.
Nurses´
perceptions of
Basic Palliative
Care in the
Hmong
population.
USA, 2019

Syftet var att beskriva
grundläggande
palliativ vård ur
akutsjuksköterskors
perspektiv med
hänsyn till kulturellt
mångfaldig
befolkningar.

Semistrukturerad
intervjuguide
Målmedvetet urval.
34 sjuksköterskor deltog.
inklusionskriterier:sjukskö
terska i akutvårds miljöer
för vuxna samt kunna läsa,
skriva och tala engelska.
Exklusionskriterier:sjuksk
öterskor som arbetade på
intensiv avdelningarna och
akutmottagning.

Förförståelse inte
beskriven. Informerat
Samtycke. Etisk
godkännande.
Rekryterades från tre
sjukhus.En pilot
fokusgrupp användes
.Genomfördes på en
privat plats. Två
slumpmässigt utvalda
deltagare bekräftade data
analysens riktighet.

Resultatet
presenterades med tre
huvudteman: att hjälpa
tradition, förstå kultur
och hantera
språkbarriärer.

Tillförlitlighet: Stärks: Citat
finns, svarat på syftet. Sänks:
ingen intervjuguide.
Verifierbarheten: Stärks:
tydlig analysprocess.
Överförbarheten:Stärks:det
går att överföra resultaten till
andra liknande miljöer och
sammanhang.
Pålitligheten:Sänks:Oklar
förförståelse.

Watts, K-J., et al.
Perspectives of
oncology nurses
and oncologists
regarding barriers
to working with
patients from a
minority
background:
Systemic issues
and working with
interpreters.
Australien, 2017

Syftet var att fastställa
de systematiska
barriärer som
onkologiska hälso-
och sjukvårdspersonal
möter när de arbetar
med patienter från
etniska minoriteter för
att vägleda
utvecklingen av ett
utbildningsprogram
för
kommunikationsfärdig
heter.

Målinriktad urval
Semistrukturerade
intervjuer.
Intervjuguide. Exempel
finns.
Deltagarna:38 st. De
arbetade vid 3
undervisningssjukhus. 25
kvinnor och 13 män.
individuella

Förförståelse inte
beskriven
Informerat samtycke.
Intervjulängd:
Individuell 20- 60 min.
Fokusgruppen: 30-90
min.
Transkriberades
ordagrant och
analyserades tematiskt.

Nyckel Teman:
definition av minoritet
patientpopulation och
minoritetsstatusens
inverkan på den
kliniska interaktionen,
språkbarriär, arbeta
med tolkar och
utbildningsbehov och
preferenser.

Tillförlitlighet:Stärks: Citat
finns med samt att det svarar
på syftet. Verifierbarheten
Stärks: tydlig analysprocess.
Överförbarheten: Sänk: går
ej att generaliseras till andra
enheter.
Pålitligheten stärks: flera
personer som har analyserat.
Sänks: oklar förförståelse.
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Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Yu, H, et al.
Immigrant
nurses´
perception on
cultural
differences
based job
concerns: A
phenomenologi
cal study in
Shanghai China
China,2017

Syftet var att
utforska
erfarenheterna
av invandrade
sjuksköterskor
som arbetar i
Shanghai, Kina

Målmedveten urval.
15 invandrade
sjuksköterskor deltog Ålder:
22-45 år
Inklusionskriterier: vara
vuxna, identifiera sig som
invandrar sjuksköterskor,
har arbetat i Shanghai som
legitimerad sjuksköterska i
mer än ett år.
semistrukturerade intervjuer

Förförståelse inte beskriven
Informerat samtycke samt
etisk godkännande.
Intervjun genomfördes av
två välutbildade utredare.
intervjuns längd:60-90 min.
Intervjuguide användes,
samt att exempel finns med.
Giorgis dataanalys
användes.

Tre huvudteman
framkom:
kommunikationssv
årigheter, arbets
anpassningssvårigh
eter & livs
anpassningssvårigh
eter .Det
presenterades även
8 undertema.
Citat finns.

Tillförlitlighet: Stärks: Citat finns
med samt att det svarar på syftet.
Intervjulängd finns med samt
intervjuguide
Verifierbarheten: Stärks: Tydlig
analysprocess.
Överförbarheten: Sänk: går ej att
generaliseras till andra enheter.
Pålitligheten: stärks: flera
personer som har analyserat.
Sänks: oklar förförståelse.
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Bilaga 2.2. Artikelöversikt (kvantitativ)

Författare
Titel
Land, År

Syfte Studiedesign
Urval
Datainsamlingsmetod

Interv
ention
*

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Yılmaz, M., et
al.
Investigating
intercultural
effectiveness
of pediatric
nurses in a
Turkish
hospital
Turkiet, 2020.

Syftet var att
mäta den
interkulturella
effektivitet nivån
för pediatriska
sjuksköterskor
samt att utforska
sambanden
mellan nivån av
interkulturell
effektivitet och
några
sociodemografisk
a variabler hos
de

Deskriptiv
forskningsdesign.
Icke sannolikhetsurval av
98 pediatriska
sjuksköterskor utfördes.
Data samlades på
arbetstid För
datainsamling användes
två frågeformulär:
interkulturella samt
effektivitet skala.

Förförståelse inte
beskriven
Informerat samtycke.
Etisk godkännande.
Statistiska analyser
utfördes med SPSS.
Analysen av den
beskrivande data med
siffror användes
procentuell fördelning
och medelvärde.
Frågeformulär

Pediatriska
sjuksköterskornas:u
pplevde mest som
problem var språk
och även om många
av dem inte hade
fått adekvat
utbildning i
kulturvård,
utifrån sina
erfarenheter ansåg
de sig själva som
kulturellt
kompetenta.

Tillförlitlighet: Stärks: Studien
svarar på syftet samt det har
redovisats hur dem går tillväga.
Sänks: Ej angiven intervjulängd.
Verifierbarheten: Stärk: tydlig
analysprocess. Sänks: Har ingen
intervjuguide
Överförbarheten: Stärks:
Kontext beskriven tydligt.
Sänks: går inte generaliseras till
andra enheter
Pålitligheten: Sänks: oklar
förförståelse.
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Bilaga 3. McCormack och McCance (2016) Person-centered Nursing Framewo

McCormack, B., & McCance, T. (2016). The Person-centred Practise Framework re-presented. https://ebookcentral-proquest-

com.ezproxy.hkr.se/lib/kristianstad-ebooks/reader.action?docID=4605105&ppg=7
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