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ABSTRACT

The immigration to Sweden the last years has increased, which means that nurses will meet
people with different cultural backgrounds in their everyday work.
This study is based on a literature review, and it has an inductive design. The aim of this study
is to describe and analyse how cultural competence is described in the literature as important
in the meeting between the nurse and patients with different cultural background.
The research shows that there are three main perspectives involved in cultural competence:
Theoretical perspective, practical perspective and ethical perspective. The conclusion of this
research is that the nurse has to have a good communication ability, she has to be sensitive,
understanding and respectful to the patient’s different cultures and values to be able to
provide a good, professional  nursing
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INLEDNING

Vårt samhälle får fler och fler invånare som kommer från olika länder med skiftande kulturer

och religioner. Att arbeta som sjuksköterska i dagens samhälle innebär att dagligen möta

patienter med olika kulturella bakgrunder. Med detta följer andra människors sätt att se på

hälsa, ohälsa och sjukdom. Med patienter från andra kulturer blir behov, förväntningar och

krav på sjuksköterskan och sjukvården olika de som den svenska vårdkulturen varit vana vid.

En människas kulturella identitet är en viktig del av hennes person, och för att kunna visa

respekt för patientens integritet krävs det att även patientens kulturella identitet respekteras

(Hanssen, 1998).

BAKGRUND

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är den lag som anger riktlinjerna för hur hälso-

och sjukvården skall bedrivas. Detta är en ramlag, en lag som innehåller mål och riktlinjer och

fungerar som en ledstjärna för fortsatt utveckling snarare än en regeluppsättning. I hälso- och

sjukvårdslagen målparagraf står det:

"§2 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall

ges företräde till vården” (SFS 1982:763).

Med vård på lika villkor menas att endast behovet av vård skall ha avgörande betydelse för

hur vården utnyttjas. Andra omständigheter som exempelvis social ställning eller förmåga att

betala får inte påverka vårdutnyttjandet. Vård på lika villkor har varit en grundläggande

utgångspunkt i uppbyggnaden av det svenska välfärdssamhället, och är en av

portalparagraferna i den svenska hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763).

Vidare betonas det i §2a att:

"Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta

innebär att den skall särskilt
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1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i behandlingen,

2. vara lätt tillgänglig,

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,

      4.   främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och bedrivas i samråd med

patienten"(SFS 1982:763).

För att vården skall kunna bygga på respekt och inge trygghet för patienten gäller det att

mötet mellan patient och sjukvård blir så bra som möjligt. Om vården skall kunna utföras i

samråd med patienten måste patienten få begriplig information om sitt hälsotillstånd och om

hur en undersökning eller behandling skall utföras och vad den syftar till.

Patienter från andra kulturer

I denna uppsats kommer uttrycket patienter från andra kulturer att användas. Här ingår både

invandrare och flyktingar. En invandrare kan definieras som en person som flyttar från ett

land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid (enligt folkbokföringen i Sverige minst

ett år) (Nationalencyklopedin 1992). En flykting är en person som lämnat sitt hemland och

som inte kan återsändas dit p.g.a. fruktan för förföljelse p.g.a. ras, nationalitet, religiös eller

politisk uppfattning. Som flykting räknas man också om man tvingas lämna sitt hemland

p.g.a. väpnad konflikt (Nationalencyklopedin 1991). År 2010 beräknas var fjärde person i

Sverige vara invandrare eller barn till invandrare (SCB1995).

Enligt Sundquist (1998) befinner sig ca 50 miljoner människor i världen på flykt undan krig,

svält, religiöst eller politiskt förtryck. Migrationsprocessen innebär en stor omställning som

påverkar individen både fysiskt och psykiskt. Migrationen kan vara påtvingad eller frivillig i

olika grad. Migrationsprocessen är en föränderlig process som startar i det ögonblick som

tanken på att bryta upp etableras. Tidigare ansågs migrationen vara avslutad när den enskilde

antingen assimilerats, d.v.s. fullständigt anammat värdlandets kultur och värderingar, eller

integrerats, d.v.s. tillägnat sig värdlandets kultur men samtidigt bejakat sin egen. Sundquist

(a.a.) betonar dock att invandrare ofta bär med sig en livslång rotlöshet. Processen är med

andra ord inte avslutad i och med att invandraren etablerat sig i det nya landet. Migrationen
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vare sig den är påtvingad av krig, politisk eller religiös förföljelse eller ekonomiska orsaker -

medför påfrestningar som ökar individens sårbarhet. Den psykiska och fysiska påfrestningen

är negativa stressorer som gör att individens motståndskraft minskar och mottagligheten för

sjukdomsframkallande faktorer i omgivningen ökar.

I Sverige kommer den största invandrargruppen kommer från Finland, Norge och Danmark.

Till de andra stora invandrargrupper i Sverige räknas människor från före detta Jugoslavien,

Iran, Irak, Turkiet och Chile. Även afrikanska flyktingar utgör en stor grupp (Sundqvist,

1998).

Kultur och hälsa

Människors idéer och föreställningar om hälsa, sjukdom, liv och död är aldrig objektiva eller

neutrala. De utvecklas från människans livssyn, erfarenheter, moral, religion och synsätt på

vad som är exempelvis normalt och onormalt eller manligt och kvinnligt. Kulturen talar om

för medlemmarna i samhället hur de ska förhålla sig till sina medmänniskor och till sin

omgivning. Inom kulturens ram sörjs också för att dessa antaganden överförs till nästa

generation. Detta sker genom olika symboler, språk och olika ritualer. Kulturen fungerar som

en referensram som hjälper individen att strukturera sin omgivning. Den hjälper också till att

visa hur olika påfrestningar som smärta, sjukdom och död skall uppfattas och hanteras (Sachs,

2000).

Gemensamt för alla människor oavsett kulturtillhörighet är att de någon gång under livet

kommer i kontakt med sjukdom och död. Sättet att uttrycka och förklara dessa företeelser kan

vara helt olika. En människas livssyn, värdesystem och erfarenheter har betydelse för hur hon

uppfattar liv och död, hälsa och sjukdom. Utifrån sin egna kulturella bakgrund utvecklar

individen tillvägagångssätt för att kunna hantera det hot mot livet som sjukdom innebär.

Föreställningar och idéer som kan förklara det som händer i samband med sjukdom och död

utvecklas i en kultur. Hur sjukdom skall behandlas, d.v.s. vilka behandlingsmetoder som ska

användas, har samband med den aktuella kulturens medicinska inställning. Behov och

förväntningar på den som vårdar ser olika ut i olika kulturer. Detta kan skapa problem i mötet

mellan patient och vårdare. En kulturs sätt att tänka och handla blir lätt det enda "riktiga".

Vad som är "riktiga" tankar, idéer och handlingar måste kanske omprövas i mötet med en
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annan kulturs traditioner och beteendemönster. Som professionella vårdare i ett

mångkulturellt samhälle, är det viktigt att kunna möta de olika behov som uppstår hos

individer med annan kulturell bakgrund än vår egen (Hanssen, 1998).

Newman (1998) definierar kulturell kompetens som:

"a set of congruent behaviours, attitudes, and policies that come together in a

system, agency or among professionals that enable that system, agency, or those

professionals to work effectively in cross-cultural situations"  (s.235 a.a).

Exempel på omvårdnadsforskare som skrivit och ägnat sig mycket åt omvårdnad ur ett

mångkulturellt perspektiv är Madeleine Leininger (1994) och Juliene Lipson (1999).

Kommunikation

Enligt Nance (1995) är kommunikation grunden för mötet mellan sjuksköterska och patient.

Kommunikationen kräver förståelse för en rad kulturellt specifika och underförstådda regler.

Alla kommunikationsepisoder är unika, och framgångsrik kommunikation kräver

anpassningsförmåga och flexibilitet.

Det talade språket uttrycker föreställningar, åsikter och argument. Det är detta som vi kallar

abstrakta begrepp - sådant som handlar om den psykiska världen i motsats till den fysiska och

materiella. Talet är snabbt, omedelbart och flexibelt. Våra relationer är beroende av talet

eftersom vi har gjort språket till ett verktyg för att beskriva och diskutera känslor. Alla sidor

av vårt arbetsliv och sociala liv är beroende av att man kan använda ord. Språket bidrar till vår

sociala identitet. Hur vi talar ger oss själva och andra ett begrepp om vilka vi är. Talet ger

också socialt erkännande. Därmed menas att vi använder ord och tal för att bekräfta den vi

talar med. Eftersom kulturen färgar såväl språkstrukturer som kommunikationsformer, går

ofta en del av betydelsen förlorad när en person ska översätta sina tankar från ett språk till ett

annat. Samtidigt överför individen ofta värdeomdömen från sin egen kultur och symboler från

sitt eget modersmål till det nya språket. Detta kan ge upphov till missförstånd i

kommunikationen mellan människor från olika kulturer (Dimbleby & Burton, 1999).
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Utan tillräckligt god språkbehärskning hämmas informationsutbytet. Informationen kan

antingen uppfattas felaktigt eller inte alls. När språksvårigheter gör det svårt att hitta de rätta

orden, kan koncentrationen på formuleringar och grammatik leda till att det uppstår ett glapp

mellan ord och känslor. Då blir det ännu svårare att få fram det man vill säga. En annan

svårighet i samband med verbal kommunikation är om patienten till viss del behärskar

vårdarens språk, men inte kan nyansera det. Om man bara delvis behärskar ett språk, saknar

man möjlighet att klä sina tankar och känslor i nyanserande ord. I processen att lära sig ett

nytt språk tar det lång tid att tillägna sig ett ordförråd som är tillräckligt stort för att kunna

behärska synonymer och exakta uttryck. Att använda ett onyanserat språk och samtidigt göra

en mängd grammatiska och uttalsmässiga fel kan av motparten uppfattas som ett tecken på

infantilitet. I sådana situationer är det lätt att behandla den vuxne som ett barn. (Hanssen,

1998).

Ickeverbal kommunikation spelar en betydande roll i utbytet av information. Enligt Newman

(1998) är så mycket som 90 % av den sammanlagda kommunikationen resultat av ickeverbala

faktorer. Några av dessa faktorer är ögonkontakt, hand- och kroppsgester, ansiktsuttryck och

kroppshållning, fysisk kontakt, personligt utrymme och samtalsavstånd, liksom personliga

accessoarer som val av kläder, smycken och frisyr.

Hanssen (a.a) betonar vikten av symboler i språket. Varje kultur har en mängd olika symboler.

För en utomstående kan sådana kulturella symboler vid första ögonkastet uppfattas som

konstiga föremål och underliga beteenden. Vårdaren och patienten talar kanske samma språk,

men ger orden olika symbolisk betydelse. Ett exempel på detta är ordet ”fasta”. Muslimer

uppfattar ofta ordet fasta på ett annat sätt än vi eftersom det är nära knutet till fastemånaden

ramadan. Fasta innebär för muslimer att det är förbjudet att äta från soluppgång till

solnedgång: alltså bara tillåtet att äta nattetid. Detta kan ge upphov till förvirring och

svårigheter att förstå varandra. Dessutom kan det ta tid att uppdaga problemet eftersom båda

parter till synes talar om samma sak.
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Etik

Att ägna sig åt etik är att reflektera över hur människor bör handla. Varje handling föregås av

ett ställningstagande som är resultatet av etisk reflektion. Däremot behöver varje

ställningstagande nödvändigtvis åtföljas av en handling. (Arlebrink, 1996)

Inom många områden av tillvaron, men kanske framför allt inom vården krävs det att vi

stannar upp och reflekterar innan vi handlar, eftersom situationen ofta är så komplex att den

kräver eftertanke innan handling. Arlebrink (a.a) menar att etiken är en sorts form av

instrument  som vi använder för att bearbeta de, ofta komplicerade, situationer som vi ställs

inför i vården. beskriver begreppet människosyn:

”En människosyn är ett system av attityder som är förankrat hos en individ eller

i en politisk ideologi, en behandlingsfilosofi, vårdprogram, behandlingsmetod

etc. En människosyn är inte vetenskapligt grundad i den betydelsen att den

bygger på vetenskapliga studier och i den bemärkelsen kan betraktas som

objektiv, utan en människosyn bärs till stor del upp av värderingar. En del av

dessa värderingar kan också vara resultatet av systematiska studier av

människan.”  (Arlebrink, 1996, s39-40)

Inom all vård och behandling är tillfrisknande, förbättring, förändring eller upplevelse av

välbefinnande även beroende av vårdgivarens attityd gentemot patienten, vilken styrs av

dennes människosyn. Det är inte enbart medicinska och tekniska insatser som utgör grunden

för goda konsekvenser av behandlingen. Hit måste även föras människan som utför

behandlingen, och det sätt hon gör det på. I all vård och behandling är den enskilda vårdaren

en viktig faktor för behandlingsresultatet. Varje människa är bärare av en människosyn

(Arlebrink, 1996).

I den svenska versionen av sjuksköterskors yrkesetiska riktlinjer, baserade på ICN:s

(International Council of  Nurses) grundprinciper, är utgångspunkten att alla människor är lika

mycket värda och att varje människa har ett okränkbart värde. Detta formuleras:
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”Behovet av hälso- och sjukvård är allmänt. I utövandet av hälso- och sjukvård

ingår respekten för liv, människans värde och rättigheter utan åtskillnad på

grund av nationalitet, ras, trosbekännelse, färg, ålder, kön, politisk åskådning

eller social ställning.” (Hanssen 1998, s.39)

Detta är ett slags etiskt rättesnöre för mångkulturell vård (Hanssen 1998). I vården tillämpas

den etik som kallas vårdetik. Det som vi kan hänföra till det vårdetiska området är förhållande

som handlar om relationer mellan människor som är involverade i vårdsituationer. Det

handlar alltså om relationer mellan den som vårdar och patienten (Arlebrink, 1996).

SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNING

Syftet med föreliggande arbete var att var att belysa hur kulturell kompetens i omvårdnad i
mötet mellan vårdpersonal och patienter från andra kulturer beskrivs i litteraturen.

I arbetet söktes svar på frågeställningen:

Hur beskrivs kulturell kompetens i mötet mellan vårdpersonal och patienter  från andra
kulturer?

METOD

Metoden är en litteraturstudie. Enligt Backman (1998) innebär detta att man inte genomför

någon empirisk datainsamling utan man istället samlar in, ordnar, omstrukturerar, analyserar

och gör egna synteser av empirisk forskning som har samlats in och publicerats av andra.

För att belysa hur kulturell kompetens i mötet mellan sjuksköterska och patienter från olika

kulturer beskrivs i litteraturen, hade arbetet en deskriptiv- beskrivande ansats. Arbetssättet var

induktivt vilket innebar att det inte på förhand fanns någon befintlig modell eller teori som

instrument i själva analysarbetet.
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Datainsamling

Litteraturen söktes på databaserna Cinahl, PubMed, SweMed+ och Libris på Biomedicinska

biblioteket i Göteborg och HTU:s bibliotek i Vänersborg. Manuell sökning gjordes i

tidskrifter och i olika referenslistor på samma bibliotek.

Följande sökord användes vid sökning i samtliga databaser:

Svenska ord som kombinerades på olika sätt: mångkulturell, kulturmöten, kommunikation,

sjukvård, omvårdnad, invandrare och flykting.

Engelska ord som kombinerades på olika sätt: crosscultural, transcultural, nursing, caring,

communication och refugee.

Språken på artiklarna som användes var svenska och engelska. Sammanlagt användes 10

artiklar i resultatet.

Urval

Ett första urval av artiklar utgick från genomläsning av abstracts. Då arbetets omfattning

utgjorde en begränsning i hanterbarhet av mängden data användes följande

inklusionskriterier: Materialet skulle beskriva ett tydligt kulturellt perspektiv av möten mellan

vård och patienter från andra kulturer. Artiklar valdes som var skrivna ur såväl

omvårdnadsperspektiv som ett mer allmänt vårdperspektiv. En ambition var också att

artiklarna skulle representera ett internationellt perspektiv .

Ett antal icke-vetenskapliga källor inkluderades därför att de bedömdes tillföra

litteraturstudien viktiga pratiska exempel på möten med patienter från andra kulturer.

Exkluderat material var artiklar som enbart behandlade en viss kultur rakt igenom eftersom

fokus i detta arbete är kulturell kompetens i mötet mellan vårdpersonal och patienter från

andra kulturer.
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Tabell över vetenskapliga artiklar i resultatet

Författare/Tidskrift Titel Syfte Metod

Olin-Lauritzen, S
Pedagogiska
institutionen,
Stockhplms Universitet

Hälsovård som rutin
eller relation: Svensk
mödra- och
barnhälsovård möter
invandrarfamiljer

Beskriva samspel
mellan mödra- och
barnhälsovårdens
vårdgivare och
invandrarfamiljer

Deltagande
observationer som
dokumenteras med
dagboksanteckningar

Campinha-Bacote, J
Journal of Continuing
Education in Nursing
1996;27(2) s.59-64

The Challenge of
Cultural Diversity for
Nurse Educators

Diskutera kulturell
kompetens och
presentera en modell på
kulturell kompetent
sjukvård.

Litteraturstudie

Newman, J.
RADIOLOGIC
TECHNOLOGY
69(3) S.231-241

Managing Cultural
Diversity: The Art of
Communication

Presentera information
om hur man kan
kommunisera med
patienter med olika
kulturella bakgrunder

Litteraturstudie

Donnelly, P
Journal of Transcultural
Nursing 2000;11 (2)
s.119-126

Ethics and Cross-
Cultural Nursing

Visa på hur kulturella
missförstånd och
språkskillnader skapar
etiska dilemman i
mångkulturell sjukvård

Litteraturstudie

Leininger, M
Nursing and Health care
1994;15(5) s.254-257

Transcultural Nursing
Education: A
Worldwide Imperative

Diskutera hur man skall
kunna erbjuda kulturellt
kompetent sjukvård

Litteraturstudie

Lipson, J
Journal of Transcultural
Nursing 1999;10(1) s.6

Cross-Cultural Nursing:
The Cultural
Perspective

Diskutera det kulturella
perspektivets olika
element i mångkulturell
sjukvård

Litteraturstudie

Tabell över övriga artiklar använda i resultatet.

Författare Titel Tidskrift
Baldawi, R. Transkulturell kunskap

nödvändig
Läkartidningen 1996, nr 40,
s.3483-3485

Barbosa da Silva, A. Invandrarnas möte med sjukvård
i vårt mångkulturella samhälle

Vårdläraren 1990, dec, s.13-16

Friberg, L.. Kulturmöten- Att möta
flyktingar i vården

Primasen 1990:(6) s.16-17

Roberts, C. Vård på modersmålet Vård i Fokus 1998(3) s. 36-41
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Analys

Första steget i analysen var att läsa varje artikel ett flertal gånger. Detta för att få förståelse för

materialet och en helhetsbild. Efterhand gjorde den upprepade läsningen att materialet blev

allt mer bekant. När datamängden blev en helhet började likheter och skillnader i materialet

att framträda. Något som framträdde var ett teoriperspektiv och ett praktikperspektiv. Det

framkom också tydligt att etiska frågeställningar aktualiserades i beskrivningen av kulturell

kompetens.  Det var främst de vetenskapliga artiklarna som tog upp det teoretiska exempelvis

och kulturell omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen. Det praktiska perspektivet bestod i olika

exempel från praktiken och fokuserade mycket på invandrarnas synsätt. Efter flera olika

försök till att strukturera materialet framkom tre teman som beskrev olika perspektiv av

kulturell kompetens: Teori, etik och praktik. För att göra materialet överskådligt färgmärktes

avsnitten  i artiklarna med olika färg för de tre olika teman som framkommit.

RESULTAT

Kulturell kompetens

Litteraturstudien visade att det var tre teman som tillsammans beskrev en bild av kulturell

kompetens i mötet mellan vård och patienter från andra kulturer. Teoretiska modeller för

kulturell kompetens, etik och kulturell kompetens och praktiska perspektiv i kulturell

kompetens. Figur 1. sammanfattar huvudkategorin, kulturell kompetens.

Figur 1. Översikt av arbetets resultatdel

Kulturell kompetens:

• Teoretiska modeller för kulturell kompetens
• Etiska perspektiv på kulturell kompetens
• Praktiska perspektiv på kulturell kompetens
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Teoretiska modeller för kulturell kompetens

Kulturell kompetens kräver medvetenhet och självinsikt om hur vår egen bakgrund formar

våra värderingar, attityder, tro och på vilket sätt vi kommunicerar. Det kräver ansträngning att

upptäcka sitt eget kulturella bagage eftersom vi tenderar att ta vår egen syn på världen för

givet ända tills vi konfronteras med annorlunda tankesätt och värderingar. Dessa

konfrontationer är, även om de kan vara lite generande, utmärkta inlärningstillfällen (Lipson,

1999). Newman (1998) framhåller tre grundläggande principer som är nödvändiga för om

sjuksköterskan  ska lyckas med ett framgångsrikt transkulturellt möte:

1. Ett multikulturellt perspektiv. Genom att anta ett multikulturellt perspektiv bekräftar

sjuksköterskan värdet av kulturarvet för just den patienten.

2. Ett historiskt perspektiv.  För att förstå en kultur är det viktigt att förstå historiken och

politiken som omger och formar kulturen. Kulturella mönster grundar ofta i något förnuftigt,

och i många fall kan detta vara lättare att förstå om man har kunskap om historiska händelser

som omger kulturen.

3. Ett individcentrerat synsätt. Genom att behandla varje patient som en unik individ, kan

sjuksköterskan undvika stereotyper och inte behandla alla från en viss kultur lika. Det som är

karakteristiskt för en grupp i allmänhet är sällan karakteristiskt för alla individer i gruppen.

Individuella erfarenheter hjälper till att skapa en person och är ofta starkare än det kulturella

arvet.

Campinha-Bacote (1996) har utvecklat en modell för att beskriva kulturell kompetens i

sjuksköterskans vårdarbete. Modellen är baserad på fyra komponenter: kulturell medvetenhet,

kulturellkunskap, kulturella färdigheter och kulturella möten i omvårdndsarbetet. Kulturell

medvetenhet beskriver Campinha-Bacote (1996) som en inlärningsprocess där sjuksköterskan

lär känna en patients kulturs tro, värderingar och seder. För att effektivt kunna åstadkomma

detta måste sjuksköterskan först och främst förstå sin egen kulturella bakgrund och utforska

möjliga fördomar och förutfattade meningar mot andra kulturer. Campinha-Bacote (a.a)

menar att det är vanligt att människor blandar in sin egen etnocitet när de närmar sig andra

och för över sin egen tro eller värderingar på andra utan att vara medvetna om det. Denna
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tendens gör att det är nödvändigt för sjuksköterskan att kunna känna igen sina egna fördomar

innan hon kan bli till fullo kulturellt medveten.

Leininger (1994) beskriver nio områden som viktiga att förhålla sig till i det praktiska

omvårdnadsarbetet i mångkulturella möten:

-  livsstilsmönster

-  specifika kulturella värderingar

-  tabun och myter

-  ritualer och riter för att upprätthålla hälsa

-  omvårdnadsmönster

-  folkliga och professionella hälso- och sjukvårdssystem

-  generella särdrag som klienten uppfattar som skillnader eller likheter till andra kulturer

-  stegvis kulturell förändring

 Leininger (1994) betonar också att de allra viktigaste faktorerna i omvårdnadsarbetet är att

upprätthålla en bred, objektiv och öppen attityd gentemot individer och deras kulturer och

undvika att se alla individer som likadana. Detta resonemang hänger nära ihop med vad

Campinha-Bacote (1996) kallar "cultural blind spot syndrome". Sjuksköterskan måste akta sig

för att anta att bara för att hon tycker att en patient ser ut på ett visst sätt, så behöver det inte

betyda att det inte finns några kulturella skillnader mellan patienten och sjuksköterskan, eller

att det inte finns kulturella barriärer som kanske står i vägen för behandling. Sådana

antagande visar sig ofta vara felaktiga. Målet att utveckla en ömsesidigt accepterad

behandlingsregim för patienten.

Sammanfattande analys av teoretiska perspektiv av kulturell kompetens

Litteraturen slår klart fast att det inte räcker med tekniskt kompetent vård, vårdpersonalen

måste också utveckla kulturell kompetens för att tillfredställa patienter från andra kulturers

behov av vård. De källor som studerats i detta arbete lyfter i det teoretiska perspektivet fram

fyra olika delteman:
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• Att se alla människor som unika individer

• Vårdarens medvetenhet om ena värderingar och attityder

• Samhälls- och kulturkunskap

• Kulturell kompetens är en kontinuerlig lärprocess

Etik och kulturell kompetens

I transkulturell omvårdnad sker interaktioner mellan specifika kulturer i

omvårdnadsprocessen. Länken mellan etik och mångkulturell vård har sin grund i

sjuksköterskans krav på att ge god vård och patientens möjlighet att ta emot vård. Kultur är en

livsstil och ger den grundläggande kognitiva vägkartan för att förstå världen, och oskrivna

regler för hur vi skall leva, vilka innehåller etiska riktlinjer (Donnelly, 2000).

I de flesta kulturer har hälsa och sjukdom en etisk dimension. Hälsa anses som något gott

medan sjukdom anses vara något ont. I vissa kulturer präglade av religiositet eller

mytologiska föreställningar brukar man koppla hälsans och sjukdomens etiska aspekt till

religion. med andra ord, hälsa kan betraktas som en gåva och välsignelse från Gud medan

sjukdom kan betraktas som ett straff p.g.a. någon synd den sjuke begått. Vissa sjukdomar

anses alltså ha sin orsak i onda makter, förfädernas ande (speciellt i Afrika) som kontrollerar

människans ve och väl. En frivillig handling för att blidka guden, t ex gåvor, bön eller bikt,

kan tillgodogöra den skada man åsamkat någon. I många länder söker man en medicinman, en

shaman eller en präst för att få veta sjukdom, orsak och åtgärd (Barbosa da Silva, 1990).

Omvårdnadsarbete innebär engagemang för mänskligt välbefinnande och hälsa.  Länken

mellan omvårdnad och etiskt riktigt beteende är enligt Donnelly (2000) baserat på tron att

sjuksköterskor följer vissa principiella beteende relaterat till regler, skyldigheter och ansvar. I

situationer som kräver mångkulturell omvårdnad, är lyhördhet för patientens värdesystem

mycket viktigt eftersom det kanske skiljer sig markant från vårdgivarens. Genom att lära sig

patientens kulturs verklighet, inkluderat attityder till sjukdom, så kan man uppfinna passande

vårdalternativ.
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Enligt Barbosa da Silva (1990) möjliggörs själva förståelsen av budskapet av gemensamma

drag mellan invandrarkultur och svensk kultur. Missförstånd förorsakas av olikhet mellan

dessa två kulturer. Det betyder att ju större skillnader mellan kulturer, desto större risker för

missförstånd. Olin-Lauritzen (1990) menar att invandrares och vårdpersonalens olika

uppfattningar och tankar om hälsa och sjukdom är själva "kärnan" i kulturmötet. Är

vårdgivaren däremot medveten om att båda parter med nödvändighet ser varandra genom sina

kulturellt färgade glasögon, innebär det en beredskap för att invandrarpatienten kan tänka och

tycka annorlunda.

Sammanfattande analys av etiska perspektiv av kulturell kompetens.

Ett etiskt tänkande i vården är en förutsättning för att kunna ge god omvårdnad. Lyhördhet för

patientens värderingar är mycket viktigt eftersom de kanske skiljer sig i många avseenden

från vårdgivarens. Patienten har rätt till sin kulturella tro och detta måste respekteras av

sjuksköterskan. Genom att lära sig om patientens kultur, t.e.x. hans attityder till hälsa kan

passande vårdalternativ uppfinnas. Det etiska perspektivet framkommer tydligt i det studerade

materialet. Det mönster som framkom i studien kan sammanfattas som:

• Vårdarbete, att bry sig om är etik i sig

• Värderingar är etik

• Styrdokument som fastslår viktiga etiska principer

Praktiska perspektiv i det transkulturella mötet

Med kulturell färdighet syftar Campinha-Bacote (1996) på en inlärningsprocess som

fokuserar kulturella värderingar i vårdarbete. Sjuksköterskan måste ta sig tid att lära sig om

patientens uppfattning för att kunna veta hur omvårdnaden skall ges. När man möter olika

kulturella värderingar är det viktigt för sjuksköterskan att se varje patient som en individ.

Exempelvis plats, kön, ålder, religion, sexuell läggning, yrke och social status är alla faktorer

som är involverande i skapandet av en individ. Dessa faktorer har mycket stort inflytande över

hur en särskild patient uttrycker sjukdom eller hälsa och hur han svarar på medicinsk

behandling.
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Barbosa da Silva (1990) tar upp att redan vid det allra första mötet mellan sjuksköterska och

patient kan uppstå problem i själva sättet att hälsa på varandra. När två individer som tillhör

samma kultur hälsar på varandra brukar de inte tänka på själva meningen med hälsningen och

på hur man hälsar. För dem är hälsandet en vanemässig handling som människor, i normala

fall, utför utan att tänka på vad det egentligen innebär. Olika kulturer har sitt sätt att hälsa på

olika kategorier av individer. I många katolska länder, till skillnad mot Sverige, hälsar

människor ofta till och med på en främling de möter på gatan. I ett utpräglat klassamhälle är

hälsningsceremonier mycket komplexa beroende på situationer och personer som mötes.

Många av invandrarna i Sverige kommer från klassamhällen. När en invandrare möter en

sjuksköterska föreställer han/hon sig att den svenska sjuksköterskan kommer att uppträda på

samma sätt som sjuksköterskan i hemlandet och sjuksköterskan förväntar sig ett bestämt

beteende från honom/henne. Invandraren kommer alltså med sin uppfattning, förväntning,

värdering och attityd. Om t ex en läkare i patientens hemland uppträder auktoritärt och

överlägset förväntar sig patienten kanske samma sak av svenska läkare. Bara denna tanke kan

inge rädsla, skapa oro och osäkerhet hos invandraren så att när han/hon kommer till sjukhuset

uppträder han/hon ödmjukt, nervöst och osäkert.

Enligt Barbosa de Silva (a.a) varierar sättet att uttrycka sjukdomsupplevelse mycket från

kultur till kultur. Att gråta, skrika, klaga och visa att man har mycket ont och därför är mycket

ledsen är i vissa länder ett tecken på outhärdlig smärta. Ett sådant sjukdomsbeteende har

viktiga social-psykologiska funktioner som att framkalla sympati och medlidande och att

påskynda hjälp från läkare, vårdare, anhöriga vänner eller vem som helst i närheten. Barbosa

da Silva (a.a) pekar på att både patient och sjuksköterska har tysta eller outtalade

förväntningar på varandra som de är omedvetna om. Patienten kan anse att det är självklart att

följa sin kultur i fråga om sjukdomsbeteende, medan sjuksköterskan kan anse det som en

självklarhet att om man är i Sverige skall man följa svensk kultur. Okunskap om varandras

kultur kan orsaka misstolkningar av varandras beteende och attityd. Det som är självklarheter

för svensk vårdpersonal behöver inte vara det för invandrarpatienten och tvärt om. Enligt

Baldawi (1997) kan det innebära en svaghetsförklaring att söka vård. Känslor av

underlägsenhet hos invandrarpatienten bestäms ofta av den attityd som behandlaren intar från

första mötet. Underlägsenhetskänslor kan ge upphov till laddade känslor, t ex om en manlig

patient känner sig degraderad inför en kvinnlig behandlare, något som kan leda till

missförstånd och konflikter redan från första mötet.
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Campinha-Bacote (1996) anser att direktkontakt med patienter med olika kulturella

bakgrunder kan vara till stor hjälp för att öka kunskapen om en särskild kulturell grupp, och

lindra speciella fördomar och negativa stereotyper som vårdgivaren kanske inte ens är

medveten om. Det räcker inte med kunskapen som sjuksköterskan lär sig i klassrummet

menar Campinha-Bacote (a.a). Kulturella möten i praktiken är den säkraste vägen att

förebygga fördomar som kanske dyker upp när vårdgivarens erfarenheter bara bygger på det

hon lärt sig i klassrummet. Kontakt, ansikte mot ansikte, humaniserar förhållandet mellan

vårdgivare och patient, speciellt när båda parter kommer från olika kulturer.

Lipson (1999) är tveksam till vad hon kallar "laundry lists" (färdiga mallar) om olika etniska

grupper, eftersom det lätt kan leda till stereotyper. Kulturella fakta är viktiga om de används

med medvetenhet om att alla värderingar och beteenden har både ett kulturellt och ett

individuellt perspektiv. Dessutom har social status, ålder och utbildning kanske större

betydelse än kultur i vissa situationer. Kulturell kompetent vård kräver insikt om hur vår egen

bakgrund skapar vår tro, värderingar, attityder och kommunikationssätt. Det krävs mycket att

upptäcka sitt kulturella bagage eftersom vi tenderar att ta våra åsikter för givna fram till vi

konfronteras med annorlunda sätt att tänka och handla. Dessa konfrontationer är utmärkta

inlärningstillfällen. Det är ofta miljön runt om kring som inverkar på det mångkulturella mötet

med avseende på hur sjuksköterskan och patienten tolkar vad som kommuniceras och vad de

uttrycker om dem själva. Ett exempel på detta är att kommun- eller hemsjukvård gör det

möjligt till mer detaljerat kulturellt utbyte än vad intensiv- och akutsjukvård har möjlighet till.

Att få kommunicera på modersmålet i vården har en stor betydelse för invandrarpatienter. Att

få tala sitt modersmål ökar människans trygghetskänsla och minskar känslan av isolering och

ångest. Ju sjukare patienten är, desto mera betydelsefullt är modersmålet. Barndomsspråket

upplevs ofta som det enda möjliga kommunikationsspråket under personliga kriser och svåra

sjukdomstillstånd. Språkets betydelse i vårdsituationer är mer än bara verbal kommunikation,

det har också en emotionell dimension (Roberts, 1998).

Enligt Baldawi (1996) är tillgång till tolk inte bara viktigt när det gäller själv översättningen

utan också för att förmedla outtalade signaler som får betydelse för behandlarens möjlighet att

ställa rätt diagnos. Förstår patienten frågorna? Ger patienten förbisvar? Hur formulerar

patienten svaren? En psykiatriutbildad tolk använder sin kulturkompetens till att förmedla
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beskrivningar om händelser kopplade till landet och vars sanningshalt inte kan bedömas av

behandlaren.

Friberg (1990) poängterar några viktiga saker att komma ihåg när man arbetar med tolk: att

alltid tala till patienten och inte till tolken. Det är lätt att hamna i fällan att tala om patienten

och inte till honom. Mycket viktigt är också att tänka på att inte genera patienten inför tolken.

Att t ex visa magen vid en undersökning hos barnmorskan är vanligen inte generande för en

svensk kvinna, men för exempelvis en kurdisk kvinna kan det vara mycket generande.

Baldawi (1996) och Friberg (1990) beskriver båda att en av de mest negativa sidorna av att

arbeta med tolk rör patientens ovilja att öppna sig. De kan ha svårt att tala om känsliga

upplevelser inför en tolk som kommer från samma land och tillhör samma etniska grupp.

Detta trots att tolken informerar patienten om sin tystnadsplikt. Friberg (a.a) anser även att det

är inte ovanligt i andra kulturer att mannen är familjens "språkrör", och då är det naturligt för

honom att vara det även i en sådan situation.. En orutinerad tolk kanske översätter till mannen

i stället för kvinnan om han är närvarande vid besöket. Både Baldawi (a.a) och Friberg (a.a)

anser att tolkens personliga egenskaper och professionalism är av stor betydelse för att sätta

tydliga gränser och underlätta mötet. Det vanligtvis inte bra att låta någon medlem i patientens

familj tolka. Det är alltid bättre med en tolk som kan förhålla sig neutral. Speciellt olyckligt

kan det vara att låta barn tolka. Många etniska grupper har traditionella tabun som gör att en

kvinna inte kan prata om sin kropp eller sitt sjukdomstillstånd i barnens närvaro. Viktiga

upplysningar kan då gå förlorade. Många patienter upplever också att de "tappar ansiktet" när

de placeras i en situation där de är beroende av sina barn. Dessutom innebär tolkningen att

barnen får bära en mycket stor ansvarsbörda.

Sammanfattande analys av praktiska perspektiv av kulturell kompetens

Enligt Campinha-Bacote (1996) är i praktiken direktkontakt med patienter med olika

kulturella bakgrunder den säkraste vägen för att utveckla praktisk kompetens i mångkulturellt

omvårdnadsarbete. Vikten av att skapa tillit i mötet poängteras. I litteraturen ges förslag på

mallar för det praktiska arbetet men svårigheten med dessa diskuteras också. En utbildad tolk

är ovärderlig hjälp både vid själva översättningen och för att förmedla outtalade signaler som
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kan få betydelse för att rätt diagnos ställs (Baldawi, 1996). Sammanfattningsvis fanns följande

delteman beskrivna angående praktiska perspektiv på kulturell kompetens:

• Bemötandets betydelse för tillit

• Att se individen

• Medvetenhet om innebörder i vardagsceremonier

• Olika sätt att uttrycka sjukdomsupplevelse

• Erfarenhetsbaserat lärande

• Kommunikation via tolkhjälp

Sammanfattning av resultatdelen

Den kulturella kompetensen har stor betydelse för hur invandrarpatienten blir bemött av

vårdpersonalen. En kulturellt kompetent person känner igen likheter och olikheter i gensvaren

från patienterna. Han/hon undviker stereotyper genom att vara medveten om att ett visst

beteende kan komma från kulturen, men kan även vara en produkt av en människas

personlighet och olika livserfarenheter. Han/hon är medveten om sina egna fördomar och

förutfattade meningar. Leininger (1994) menar att den kulturellt kompetenta sjuksköterskan

ständigt utmanas att upptäcka och förstå sig själv och sina egna värderingar när hon möter och

arbetar med patienter från andra kulturer. Det är viktigt att vara medveten om hur lätt det kan

vara att föra över sin egen tro och värderingar på någon annan. Figur 2 på nästa sida ger en

sammanfattande bild av litteraturens beskrivningar av kulturell kompetens som en process i

mötet med patienter från andra kulturer
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• Bemötandets betydelse för tillit

• Att se individen

• Medvetenhet om innebörder i

vardagsceremonier

• Olika  sätt att uttrycka

sjukdomsupplevelse

• Erfarenhetsbaserat lärande

• Kommunikation via tolkhjälp

• Vårdarbete, att bry sig om är etik i

sig

• Värderingar är etik

• Styrdokument som fastslår viktiga

etiska principer

• Humanism - människor som

unika individer

• Självmedvetenhet - egna

värderingar och attityder

• Samhälls- och kulturkunskap

• Kulturell kompetens - en

kontinuerlig lärprocess

Kulturell kompetens
i
Mötet med patienter
Från andra kulturer

  Teori   Praktik

    Etik

Figur 2 Översikt av kulturell kompetens i mötet med patienter från andra kulturer
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DISKUSSION

Metoddiskusson

Undersökningen hade som syfte att belysa hur kulturell kompetens i omvårdnad i mötet

mellan vårdpersonal och patienter från andra kulturer beskrivs i litteraturen. Genom att i

studiens resultatdel lyfta fram tre teman, teori, etik och praktik, som befanns vara centrala i

materialet som granskats kan man anse att studiens syfte uppnåtts.

En av svårigheterna med litteraturstudien som metod var att det inte fanns så mycket skrivet i

litteraturen om metoden. En empirisk studie, i form av intervjuer av sjuksköterskor och

patienter, hade troligtvis kunnat tillföra mycket information och bredd i form av klinisk

erfarenhetsbaserad kunskap.

Sökträffarna blev många, men eftersom jag begränsat mig till att analysera själva kulturmötet

mellan personal och patient så kunde många träffar sållas bort med en gång genom att läsa

rubriker och fram för allt abstract. För att få omvårdnadsperspektivet i undersökningen är det

mesta av materialet skrivet av svenska och utländska sjuksköterskor och omvårdnadsforskare.

En artikel är skriven av en läkare och ytterligare en är skriven av en psykolog. Dessa valde jag

att ha med eftersom artiklarna hade ett innehåll som svarade mot syftet och samtidigt

fokuserade på omvårdnadspersonalens perspektiv. Jag utgick från början från att endast

använda artiklar skrivna 1995 och framåt. Men i vissa artiklar fanns hänvisningar till artiklar

som var användbara utifrån mitt syfte. Därför ströks kravet på årtalet 1995 och framåt.

Ett antal icke-vetenskapliga källor användes därför att de ansågs tillföra väsentliga kunskaper

för att uppnå studiens syfte. Man kan diskutera om det hade varit att föredra att bara använda

sig av vetenskapliga artiklar i uppsatsen, men det hade då varit att begränsa sig kraftigt och

förkasta material som varit givande för arbetet.
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Resultatdiskussion

Kommunikationens betydelse för kulturell kompetens

Den litteratur som analyserats i arbetet belyser olika aspekter av kulturell kompetens som

inverkar på mötet mellan vårdpersonal och patienter med olika kulturella bakgrunder. Enligt

Newman (1998) är nyckeln till ett framgångsrikt möte mellan sjukvårdspersonal och

invandrarpatienter bra kommunikation. Bra kommunikation är även mycket viktigt för att

kunna ge begriplig information till patienten om hur en behandling skall kunna gå till och vad

den syftar till. Detta är en förutsättning för att vården skall kunna utföras i samråd med

patienten, vilket också betonas i vår hälso- och sjukvårdslagstiftning. Men man måste inse att

kommunikation är så mycket mer än bara ord som sägs; det är det sammanlagda utbytet av

information, var kommunikationen sker, när den sker, hur parterna beter sig, hur de klär sig,

hur de står, deras tonfall. När man väger in olika redskap för att främja en god

kommunikation mellan vårdtagare och patient är det viktigt att ha dessa faktorer i åtanke. Med

tanke på alla faktorer som är inblandade i framgångsrik överföring av information, är det inte

överraskande att informationen lätt kan felkommuniceras eller misstolkas. Det är viktigt att

komma ihåg att framgångsrik kommunikation inte bara hänger på orden som sägs eller utbyts,

utan på om själva budskapet förstås.

Hälso- och sjukvårdslagen betonar vikten av att vården ske på lika villkor för alla människor,

oavsett nationalitet, färg, ras, trosbekännelsekultur, kön, social ställning, ålder, religion. Men

går det verkligen att ge god vård på lika villkor när förutsättningarna är så olika? Hur skall

man kunna ge god vård när sjuksköterskan kanske inte förstår ett ord av vad patienten säger.

Hur skall man kunna ge information så att patienten förstår och kan bli delaktig i sin vård.

Hur långt kan man leva upp till patientens vanor och behov som han är van vid när man

kommer från helt olika världar? I dagens samhälle med nedskärningar och långas köer inom

vården gäller det att kunna tala för sig, och aktivt ”ta för sig”. Hur lätt är det när man är ny i

landet? Man vet inte hur samhället fungerar, man kan inte språket, sjukvården är helt olik den

man är van vid. Kan man inte kommunicera verbalt och i skrift får man automatiskt

svårigheter i vårt samhälle. Kan det då bli vård på helt lika villkor?
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En början till lösning på problemet är om man kunde få fler invandrare att börja arbeta inom

vården. Det skulle tillföra svensk sjukvård en hel del om vi fick ta del av deras erfarenheter

och språkkunskaper. Det skulle nog inge trygghet för patienterna också.

Även behovet av tolk i sjukvården framgår tydligt i studien. Dels för att sjuksköterskan skall

kunna informera sig om patientens sedvanor, men också för att kunna ge adekvat information

om vård och behandling. Ju sjukare en människa är, desto större ter sig behovet av att få

kommunicera på modersmålet. Problematiken med tolkanvändning är att det är lätt att tala till

tolken i stället för till patienten. Ibland används barn som tolkar och det är en börda som inget

barn skall få bära. Det kan också kännas nedlåtande för föräldrarna att vara beroende av sitt

barn. Patienten kan även få problem med att öppna sig inför en tolk, och värdefull information

kan gå förlorad. Det är även stor brist på utbildade tolkar och kan vara svårt att få tag på i alla

tillfällen.

Det man måste tänka på i arbetet med invandrarpatienter (och svenska med för den delen) är

att det vårdpersonalen ger inte behöver vara det samma som invandrarpatienten tar åt sig. Det

kan finnas outtalade förståelseproblem som har att göra med parternas olika

föreställningsvärldar. De ord, de begrepp, parterna använder, står för olika erfarenheter av

verkligheten. Även om man använder samma ord menar man inte samma saker (Olin-

Lauritzen, 1990).

Betydelsen av kroppsspråket i kommunikationen belyses väl i litteraturen. Kroppsspråket

sitter djupt rotat inom oss, och eftersom man inte har samma medvetna kontroll över det som

man har med det verbala språket kan man "läsa av" viktig information i en människas

kroppsspråk.

För att kommunikation ägt rum behöver den inte vara lyckad i den bemärkelsen att man

uppnår ömsesidig förståelse. Det finns flera anledningar till varför kommunikationen mellan

människor vacklar, bryter samman eller aldrig påbörjas. Missförstånd orsakas av olikhet

mellan kulturer. Ju större skillnader, desto större risk för missförstånd. Såväl sjuksköterskan

som patienten utgår, helt naturligt, från sin uppfattning om hälsa och sjukdom. Utifrån sin

livserfarenhet har båda parter sin uppsättning idéer och förklaringar till ett specifikt

hälsoproblem: idéer om vad som kan ha orsakat sjukdomen, varför den uppträder just nu,

möjligheter att bota, vem som kan erbjuda bot osv. Det kanske kan framstå som självklart och
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inte så märkvärdigt att människor på detta sätt utgår från olika erfarenheter. Men det är just

detta, att vi tänker olika och har olika uppfattningar omkring hälsa och sjukdom, som är själva

"kärnan" i kulturmötet. Förstår vi inte detta så förstår vi inte heller varför det uppstår hinder i

våra samtal eller varför våra råd inte "går hem" (Olin-Lauritzen, 1990).

Förmågan att jämföra kan vara gynnsam om den leder till självrannsakan och inte enbart till

avståndstagande. Lika väl som att ställa sig frågan: "Varför gör de som de gör?", kan man

som vårdpersonal ställa sig frågan: "Varför gör vi som vi gör?"

Den kulturella kompetensen har stor betydelse för hur invandrarpatienten blir bemött av

vårdpersonalen. Hur vårdgivaren uttrycker sig, både språkligt och ickespråkligt har betydelse

för hur kulturmötet faller ut; liksom sättet att lyssna. Olin-Lauritzen (1990) poängterar att

samtal som kännetecknas av ett lugnt tempo tycks vinnas i längden. Det betyder samtal där

man tar sig tid att ta reda på om man förstått varandra, om man menat samma sak med de ord

som används, om man har olika erfarenhet och man lugnt inväntar svar innan man går vidare

till nästa fråga. Här menar Olin-Lauritzen (a.a) att lyssnandet är det viktiga; att lyssna till hela

budskapet, att försöka förstå vad den människa man talar med vill förmedla, att lyssna

"bakom" de språkliga hinder som nästan alltid finns med i dessa möten. Det handlar om att

lyssna sig till vad invandrarpatienten har för förväntningar på vården, hur uppfattar de

sjuksköterskans, läkarens eller undersköterskans olika yrkesroller? Personal och invandrare

möts ju inte bara som individer. Sjuksköterskan, barnmorskan, doktorn eller biträdet har som

yrkesutövare ett bestämt ansvar och bestämda arbetsuppgifter som skall genomföras på ett

visst sätt och i en viss ordning. I samtal som präglas av ett sådant lyssnande kan vårdgivaren

få veta något om invandrarpatientens egna idéer, uppfattningar och tankar innan man ger råd

eller föreslår åtgärder. Ger man sig tid till att "förhandla" kan man i de flesta fall finna

lösningar som tillfredsställer både sjukvårdspersonal och patient. Men en förhandlingslösning

tar tid. Allt det som snabbt och lätt går att enas om när vårdpersonal och patient kommer från

samma kultur, tar längre tid, ju mer främmande parterna är för varandra (Sonne & Jacobsen,

1990).

Mer kunskap om olika invandrargruppers kulturella bakgrund är ett vanligt förslag till hur

vårdarbete över kulturbarriärer ska kunna förbättras. Särskilt Leininger (1994) poängterar

vikten av kunskap om andra kulturer. Hon tar även ett steg till framåt och anser att varje

sjuksköterska skall ha fördjupade kunskaper om två till tre kulturer. Tanken är, att ju mer jag
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som person vet om t ex vet om iransk kultur- traditioner, barnuppfostran, kost och annat -

desto bättre kan jag förstå iraniers sätt att resonera kring hälsa och sjukdom och ge dem råd i

olika hälsovårdsfrågor. Mer kunskap skulle alltså kunna förbättra kommunikationen och

därmed också kulturmötet. Leininger (1994) poängterar att den kulturellt kompetenta

sjuksköterskan ständigt utmanas att upptäcka sina egna åsikter och värderingar när hon möter

patienter från andra kulturer. Hon måste också ha ett genuint intresse av att lära från andra

människor.

Självfallet är mer kunskap om främmande kulturer i sig av värde. Den kan rikta

uppmärksamheten mot kulturella variationer av alla slag- och mot det faktum att vi alla är

kulturbärare. Däremot betonar både Olin Lauritzen (1990), och Lipson (1999) att man inte

kan "lära sig" en annan kultur utbildningsvägen och därmed "veta" att iranier är på ett visst

sätt för att det är deras kultur. Att försöka skapa en sådan genväg till kulturell förståelse är

förenat med ett antal fallgropar. Först och främst är "kultur" i bemärkelsen kollektiv

föreställningsvärld inte något man utbildar sig till, utan något man lever i. Dessutom befinner

sig varje invandrargrupps kultur i ständig förändring, i takt med att dessa människor påverkas

av det svenska majoritetssamhället och gör egna nya erfarenheter. Man kan så att säga inte

hålla fast vid kulturen. Olin Lauritzen (a.a) och Lipson (a.a) anser att det till och med finns en

risk att utbilda om främmande kulturer, som med nödvändighet måste bli förenklad, istället

bidrar till att skapa stereotyper; "alla iranier lever på ett visst sätt". Man får förenklade

generaliseringar om olika grupper som istället motverkar förståelse. Den rakaste vägen till

kunskap är att fråga den människa man har framför sig om hur hon ser på olika frågor - både

som representant för sin grupp och som individ.

Leininger (1994) vill att kunskap om kulturella olikheter i synen på omvårdnad skall ingå i

vårdutbildningar. Om vårdkvaliteten skall kunna höjas är det viktigt att de som arbetar inom

vården förstår olika kulturella grupper i ett individuellt perspektiv. Sjuksköterskorna bör även

ha fördjupade kunskaper i minst två kulturer. I framtiden måste nog

sjuksköterskeutbildningen bli mer inriktad på kulturellt kompetent vård med tanke på vårt

mångkulturella samhälle. De blivande sjuksköterskorna måste redan i skolan få mer kunskap

och bli medvetna om den kulturella mångfald som de kommer att möta i vården. Ju mer

kunskap man får, desto mindre skrämmande blir det nya. I stället blir det berikande att få

möta dessa människor med sina olika erfarenheter och uppfattningar.
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Konklusion

En röd tråd som jag kunde skönja genom hela studien var de etiska tankegångarna. Ett etiskt

tänkande i sjukvården är ett måste om sjuksköterskan, i enlighet med hälso- och

sjukvårdslagen, skall kunna ge god vård till patienten på lika villkor, oavsett hans kön, ålder,

färg och ras. En vård där patientens tro, seder och värderingar respekteras.

Baldawi (1997) menar att söka vård skapar känslor av underlägsenhet, en slags

svaghetsförklaring. Underlägsenhetskänslor kan ofta ge upphov till laddade känslor,

exempelvis om en manlig patient känner sig degraderad inför en kvinnlig behandlare. Detta

kan enligt Baldawi (a.a) leda till missförstånd och konflikter redan från första mötet. Även

Hanssen (1998) beskriver hur traumatiskt det kan vara att bli utlämnad åt människor som inte

talar eller förstår ens språk. Även okända behandlingar och diagnostiska åtgärder i den nya

miljön ökar otrygghetskänslan. Sjukhusvistelsen innebär också att man är åtskild från sin

familj och släkt som man kan kommunicera med. Hanssen (a.a) beskriver dessa

samspelsproblem där patienten saknar möjlighet att förmedla sina tankar och känslor som

social isolering. Det är genom att uttrycka sig och samspela med andra som vi skapar oss en

bild av vem vi är. Här är sjuksköterskans kulturella kompetens mycket viktig i hennes stöd till

patienten.
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