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ABSTRACT 

During the year of 1998 there were over 300 000 muslims living in Sweden. Muslims 

way of living are different from the western way, and therefore it is a challenge for 

nurses caring for muslim patients. The aim of this study was to explore nurses´ 

encounters with muslim patients. Two questions were formulated: In what way can the 

nurse promote a culture dialogue in the encounter with the patient, and what can the 

nurse think about in order to avoid a culture conflict? The method that has been used 

was a literature study. The results showed that it is important for the nurse to understand 

the belief system of Islam. But it is not enough with knowledge, the nurse also have to 

pay attention to each patient’s individual cultural needs. Furthermore, in the results a 

few cultural factors came out, that are important for the muslim patient, for example 

diets and prayer. The nurse has to discover these needs and help the patient in order to 

avoid a culture conflict. 
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INLEDNING 
Vår tid präglas av stora folkomflyttningar och mångfalden är stor i olika delar av 

världen när det gäller människors ursprung och bakgrund, enligt Ekblad, Jansson och 

Svensson (1996). Det är en kombination av politiska, ekonomiska och sociala problem 

som ligger bakom ett beslut att lämna sitt land. Det antal migranter, det vill säga 

människor som är i rörelse inom eller mellan länder som har för avsikt att byta 

bosättningsort, är cirka 2,5 % av världsbefolkningen (Ekblad m.fl., 1996). Hanssen 

(1998) skriver att Sverige sedan länge har varit ett mångkulturellt samhälle. Samer har 

bott i norr ända sedan förhistorisk tid. Ekblad, Kivisaari, Linden och Roselius (1999) 

skriver att efter andra världskriget ökade behovet av arbetskraft och människor från 

Finland, före detta Jugoslavien, Grekland och Turkiet, invandrade till Sverige. Denna 

arbetskraftinvandring fortsatte och var som störst under början på 70-talet. År 2002 

invandrade 64 087 personer till Sverige (SCB, 2003). Det största antalet invandrare det 

året kom från Irak, 7472 stycken. Därefter följer personer födda i de nordiska länderna 

och Jugoslavien (SCB, 2003) (se tabell 1). Den vanligaste anledningen till bosättning i 

Sverige är familjeskäl, till exempel återförening, följt av humanitära skäl (SCB, 2003). 

 

Tabell 1. De fem till antal största invandrargrupperna i Sverige under år 2002  

(SCB, 2003). 

 

Födelseland År 2002 

 

Irak 7472 

Norge 3443 

Finland 3262 

Danmark 2969 

Jugoslavien 2140 
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BAKGRUND 

Kultur som ett mänskligt fenomen 
Mötet mellan svensk kultur och invandrarkultur är som ett drama i miniatyr. Platsen där 

de möts utgör scenen. Båda har läst in sig på de rollhäften som de författat i samråd med 

sin omgivning. Manuskripten som de har är inte alltid samstämmiga och aktörerna har 

oklara föreställningar om varandras roller och hur den andres repertoar ser ut (Wellros, 

1993). 

 

Kultur definieras av Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) som ett mänskligt fenomen 

som omfattar till exempel kunskap, trosföreställningar, övertygelser om människan, 

samhälle, natur samt en eventuell tro på en eller flera gudar. Dessa övertygelser uttrycks 

i form av lagar, moral, seder och bruk och vanor som ett folk förvärvat under en kortare 

eller längre period på en bestämd plats på jorden. Kultur kan enligt Barbosa da Silva 

och Ljungquist (2003) också förklaras som ett par glasögon genom vilka människor ser 

och integrerar sin förståelse av olika företeelser med varandra inom sin egen kultur. Den 

enskilda människan kan bli medveten om detta när hon möter människor från andra 

främmande kulturer som hon inte förstår.  

 

Kulturen innehåller flera olika komponenter. Dessa komponenter kan kategoriseras i tre 

huvudklasser: verklighetssyn, samhällssyn och människosyn. Frågor som rör 

verklighetssynen innefattar bland annat hur verkligheten kan beskrivas, om det är i form 

av materia eller i termer av Gud eller Anden. Samhällssynen innefattar hur ett samhälles 

sociala, politiska och ekonomiska struktur bör vara beskaffad. Människosynen talar om 

vilket värde en människa har i förhållande till allting annat. Dessa tre komponenter har 

gemensamt att de fungerar som medel för att lösa olika problem. De kan förklaras som 

en ram som används för att tolka, förstå och förklara olika företeelser och upplevelser 

inom en och samma kultur (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003). 
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Islam ett sätt att leva 
Islam är världens näst största religion, med cirka 800 miljoner anhängare (Hanssen, 

1998). Enligt Samuelsson (1999) kommer ordet islam från arabiskan och brukar 

översättas till svenska med underkastelse. Vad som avses med underkastelse är viljan att 

följa föreskrifterna i Islams heliga skrift, Koranen. Den betraktas av den troende som 

Guds, det vill säga Allahs, heliga ord. Om man lever efter Koranen så lever man ett 

hälsosamt liv (Samuelsson, 1999). Enligt Hanssen (1998) så utgör Koranen Guds 

fullständiga vägledning till mänskligheten. Den utgör både religiös vägledning och 

islamisk lagstiftning. Anhängare till islam kallas vanligen muslimer 

(Nationalencyklopedins ordbok, 1996). Enligt Leininger (1995) så är muslimerna 

indelade i två stora grupper, Sunni- och Shiamuslimer, plus några små undergrupper. 

Sunnimuslimerna är den största gruppen. Om man ser till de stora yttringarna och 

praktikorna inom islam, är det mycket små skillnader mellan dessa grupper. Hanssen 

(1998) räknar upp fem huvudplikter som en rättrogen muslim bör följa, islams så 

kallade pelare: 

 

1. Trosbekännelsen - man erkänner att Allah är den ende Guden. 

2. Bönen - man bör be fem gånger per dag efter ett särskilt mönster. 

3. Allmosan - en muslim bör skänka cirka två till tio procent av sin inkomst, som 

en sorts kombinerad social- och kyrkoavgift. 

4. Fastan - under årets nionde månad bör en muslim fasta från gryning till 

solnedgång. Fastan har medicinska motiv, då den anses rena 

matspjälkningsapparaten. 

5. Pilgrimsfärd - att någon gång under livet fara till Mecka (Hanssen, 1998). 

 

År 1998 fanns det cirka 300 000 muslimer i Sverige. Det är krig, oroligheter och nöd i 

delar av den islamska världen, som är orsaker till deras närvaro i Sverige. De största 

muslimska grupperna i Sverige år 1997 var iranier, bosnier, turkar och libaneser 

(Samuelsson, 1999). Leininger (1995) skriver att det finns många missförstånd och 

myter om islam. Det är av vikt att förstå att det existerar olika varianter av islam, 

eftersom de kommer från olika delar av världen, bland annat Indien och norra delar av 

Afrika. Liksom inom vilken religiös grupp som helst, finns det bland muslimerna stora 
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variationer individuellt på hur intensivt troende en person är. Enligt Rassol (2000) anser 

muslimska patienter att sjukdom, lidande och död är en del av livet och ett test ifrån 

Allahs sida. Sjukdomen behöver inte ses som en fiende utan snarare som en upplevelse, 

en mekanism, som är till för att rena och balansera människan både fysiskt, psykiskt och 

andligt. Sjukdom kan även ses som ett straff för att bota individens synder, och döden 

ses som en resa till Gud (Rassol, 2000). Muslimerna anser att Allah är den bäste läkaren 

och att underkasta sig Allahs vilja är den bästa behandlingen. Hälsa och ohälsa anses 

hänga ihop med hur en människa lever sitt liv enligt Guds bud. Av många tolkas detta 

som att sjukdom inte orsakas enbart av bakterier eller virus. Muslimerna är dock inte 

negativa till att söka hjälp och behandling för sina åkommor (Samuelsson, 1999). Enligt 

Hanssen (1998) tror muslimerna att Gud botar via läkaren. Detta är en förklaring till att 

läkaren ses med så stor respekt i den muslimska världen.  

 

Att besöka en sjuk person är en akt som för den troende närmare Gud. Detta är en 

andledning till att muslimer på sjukhus ofta har mycket besök. Familjen är samhällets 

enda legitima levnadsform. Det är en plikt att ingå äktenskap. I teorin har kvinnan 

samma status som mannen, men det fungerar sällan så i verkligheten. Kvinnans plats är 

i hemmet och familjens ära beror på hennes uppförande (Hanssen, 1998). En muslim 

bör inte visa sig naken för andra människor, förutom sin partner. Detta kan få 

konsekvenser när en muslim kommer i kontakt med svensk sjukvård. Samuelsson 

(1999) anser därför att den svenska sjukvården kan uppfattas som chockerande och 

svårförståelig av muslimska patienter, beroende på att den inte är könssegregerad, det 

vill säga åtskild. Muslimer önskar ofta att män ska behandlas av män och kvinnor av 

kvinnor.                                       

 

Kulturdialog eller kulturkonfrontation 
Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) anser att i mötet mellan invandrare och 

svenskar kan det av olika orsaker ske antingen en kulturdialog eller en 

kulturkonfrontation. Kulturdialogen ses som något positivt. Den innefattar två parter 

som är representanter för två olika kulturer, som kan förstå varandra och kommunicera 

på ett meningsfullt sätt. En kulturdialog bottnar i en ömsesidig förståelse och respekt 

och är nödvändig för att patientens behov ska kunna tillgodoses. En kulturkonfrontation 
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däremot karakteriseras bland annat av bristen på ömsesidig förståelse och respekt och 

leder ofta till missförstånd. En konfrontation kan hindra vårdpersonalen från att ställa 

rätt diagnos och ge adekvat behandling, poängterar Barbosa da Silva och Ljungquist 

(2003). Det kan även skapa en felaktig bild av svensk sjukvård, som jämförd med annan 

sjukvård i andra länder är mycket bra. En kulturkonfrontation kan i förlängningen 

förstärka ömsesidiga fördomar och leda till fientlighet och konflikt mellan 

representanter för olika kulturer. Därför är det av vikt att undvika kulturkonfrontationer 

och istället försöka upprätta en kulturdialog. Genom att tänka på detta kan 

sjuksköterskan uppfylla patientens omvårdnadsbehov på bästa sätt (Barbosa da Silva & 

Ljungquist, 2003). 

 

Kulturella aspekter på hälsa, sjukdom och död 
Alla människor kommer någon gång i kontakt med sjukdom och död. Enligt Hanssen 

(1998) utvecklas föreställningar och ideér som kan förklara vad som händer i samband 

med sjukdom och död, i en kultur. Redan som liten får människor lära sig vad sjukdom 

är, till vem man skall vända sig och vilken behandling som kan förväntas när man är 

sjuk. Förväntningar på den som skall ge vård och behandling ser olika ut i olika 

kulturer. I en omvårdnadssituation medverkar alltid, oavsett var i världen man befinner 

sig, två individer. Den som skall ge omvårdnad och den som skall ta emot. Hanssen 

(1998) anser att om de båda parterna kommer från samma kultur kan de förstå varandras 

förväntningar och uttryck. Kommer däremot individerna från olika kulturella system 

kan det lätt uppstå missförstånd. Båda parter betraktar sin kulturs sätt att behandla 

ohälsa som något självklart.  

 

Enligt Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) har alla människor, oberoende av 

kulturtillhörighet, samma grundläggande primära och sekundära behov. Primära behov 

är till exempel mat, dryck, sömn och värme. Exempel på sekundära behov är trygghet 

och gemenskap. De primära behoven är nödvändiga för överlevnad. Behoven bör 

tillfredställas av patienten, vårdpersonalen eller samverkan mellan de båda. Hanssen 

(1998) instämmer i att patienter från etniska minoriteter har samma grundläggande 

behov som svenska patienter, trots detta kan de båda grupperna förhålla sig helt olika 
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till en och samma sjukdom och det är detta som kan skapa problem i mötet mellan 

patienten och den svenska sjukvården. 

 

Sjuksköterskans ansvar och arbetsområde 
Sjuksköterskan är i sitt arbete skyldig att följa gällande lagar och förordningar. I svensk 

författningssamling (SFS 1982:763, 2 §) står det att: ”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 ”. 

Sjuksköterskan arbetar för att befrämja hälsa och förebygga ohälsa och har ett primärt 

ansvar för omvårdnadens innehåll och utförande. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 

(SOSFS 1993:17), innebär omvårdnad att ge hjälp för kortare eller längre tid till 

personer som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv klarar att planera och/eller 

genomföra handlingar som tillhör deras dagliga liv. Där står också att: ”liksom all annan 

vård ges omvårdnad till patienterna på lika villkor utifrån vars och ens behov, 

oberoende av ålder, kön, utbildning, ekonomi, etnisk bakgrund och religion”. Varje 

situation är unik och omvårdnaden skall därför utformas individuellt. Grundläggande 

för omvårdnaden är ett respektfullt patientbemötande. 

 

Strömberg (1997) betonar att patienten i en undersökningssituation saknar inflytande 

och därför är i underläge. Den professionella sjuksköterskan har makt och dominerar 

situationen. Sjuksköterskans möte med patienten, är en fråga om att se och möta 

människan i patienten. För att kunna göra det bör sjuksköterskan visa ett genuint 

intresse för patienten och för den människa som finns bakom patientrollen, sjukdomen 

eller skadan. Att hälsa på patienten, vara nära och att inte expertdominera över 

patienten, visar trots den tydliga rollfördelningen att sjuksköterskan vågar träda fram ur 

den skyddade expertrollen och ge något av sig själv. 
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Transkulturell omvårdnad 
Leininger (1995, s. 4) ger följande definition av transkulturell omvårdnad; 
  
    ”Transcultural nursing is a formal area of study and practice focused  
      upon comparative holistic care, health, and illness patterns of individuals  
      and groups with respect to differences and similarities in cultural values, 
      beliefs, and practices with the goal to provide culturally congruent, sensitive, 
      and competent nursing care to people of diverse cultures” 
                          
                                   
Leininger (1995) påpekar att i dag kan inte sjuksköterskor längre ignorera kulturella 

faktorer inom vården. De kan inte längre lita på sunt förnuft och ”att vara snäll” för att 

ge kompetent omvårdnad till patienter från andra kulturer. I mötet med människor från 

andra kulturer upplever många sjuksköterskor i dag en kulturell chock som gör dem 

handlingsförlamade, disorienterade och oförmögna att ge adekvat vård. En del 

sjuksköterskor fortsätter som om kulturella olikheter inte existerar och de erbjuder 

patienten vård utifrån sina egna synpunkter utan hänsyn till kulturella olikheter. Som en 

konsekvens av detta blir det stora problem och patienten känner sig frustrerad, 

negligerad och ibland förolämpad av stora kulturella felaktigheter i vården. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans möte med patienter från muslimska 

kulturer. För att uppnå syftet har författarna ställt upp följande frågeställningar: 

 

1. Hur kan sjuksköterskan befrämja att en kulturdialog uppstår i mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten? 

2. Vad bör sjuksköterskan tänka på för att undvika en kulturkonfrontation? 
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METOD 
Litteraturstudie valdes som metod. Enligt Nyberg (2000) består en litteraturstudie av att: 

a. samla in 

b. ordna 

c. omstrukturera 

d. göra egna analyser och 

e. synteser av information som samlats in av andra. 

 

Datainsamling  
Datainsamlingen startade med en systematisk sökning. En systematisk sökning innebär 

sökning i olika specialdatabaser för att med datorns hjälp, via sökord, finna artiklar med 

mera (Nyberg, 2000). Cinahl och PubMed valdes som databaser lämpliga för vårt syfte. 

Brazier och Begley (1996) rekommenderar PubMed som första val när det gäller 

databaserad sökning för sjuksköterskor. Sökorden som användes var: transcultural 

nursing, islam, cultural diversity, encounter, ethics och patient. Resultatet av 

sökningarna visas i tabell 2.  

 

Tabell 2. Sökningar i Cinahl och PubMed < 1995 till 2003 > 
 
 
Sökning Sökord         Antal träffar 
   Cinahl PubMed  
    
1 Transcultural nursing 1858 1401 
2 Islam  441 842   
3 Cultural diversity 2434 3225 
4 Encounter  1960 4486 
5 Ethics  14416 44397 
6 Patient  118415 456050 
7 1 + 2  49 29 
8 1 + 3  494 385 
9 1 + 4  33 13 
10 1 + 5  188 62 
11 1 + 6  608 326 
12 1 + 2 + 3  15 7 
13  1 + 2 + 4  0 0 
14 1 + 2 + 5  11 2 
15 1 + 2 + 6  23 8 
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Författarna har även gjort en osystematisk sökning, via befintliga tidskrifter på 

högskolebiblioteket i Vänersborg och på biblioteket på NÄL (Norra Älvsborgs 

Lasarett). Manuella sökningar, via olika författares litteratur- och referenslistor, så 

kallad kedjesökning, har också gjorts (Nyberg, 2000). Inget nytt material hittades på 

detta sätt.  

 

Urval och begränsningar 
Ett kriterium för sökningarna var att artiklarna skulle var publicerade mellan åren 1995 

och 2003. Ett annat kriterie var att alla artiklar skulle vara vetenskapliga. Enligt 

Hansson (2002) karaktäriseras en vetenskaplig artikel av att det skall vara en 

primärpublikation. Artikeln skall vara peer reviewed, det vill säga granskad och utgiven 

i en vetenskaplig tidskrift. Vetenskapliga artiklar kan delas in i till exempel 

originalartiklar och översiktsartiklar. Originalartiklar består av redogörelser från 

empiriska studier, det vill säga att något grundar sig på erfarenhet. Översiktsartiklar är 

kritiska utvärderingar av studier som redan har blivit publicerade, så kallade review-

artiklar. 

 

 Denna studie kan karaktäriseras som en översikt av redan publicerade artiklar. 

Ytterligare ett kriterium var att artiklarna skulle handla om sjuksköterskan och 

muslimska patienter. Eftersom Leininger (1995) påpekar att det är små skillnader 

mellan de muslimska grupperna vad gäller yttringar, så beskrivs i föreliggande arbete 

muslimer i stort. Inget fokus var ställt på någon speciell ålder eller sjukdom hos 

patienterna.  

 

Utifrån dessa kriterier valdes 20 artiklar ut. Två artiklar utgick då de inte fanns att tillgå. 

Av de återstående 18 föll fem bort på grund av att de inte uppfyllde kriterierna. 

Ytterligare en artikel utgick då den var utgiven i en icke-vetenskaplig tidskrift. Totalt 

inkluderades 12 artiklar i resultatet. Artiklarna redovisas i tabell 3. 
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Tabell 3. Sammanställning av artiklarna. 

 

Förf/ Publ.år/ Titel Syfte  Metod  Urval  
Abdullah, S, N. (1995) 
Towards an individualizes 
client care: implication for 
education: the transcultural 
approach 
 

Att belysa de faktorer 
som kan underlätta för 
sjuksköterskor att ge 
en individuell vård 

Översiktartikel  

Akhtar,S.(2002) 
Nursing with dignity. Part 8 
Islam. 

En guide för att hjälpa 
sjuksköterskan att ge 
rätt vård till 
muslimska patienter 
 
 

Diskussionsartikel   

Al-Shahri, M. (2002) 
Culturally Sensitive Caring 
for Saudi Patients 

Att beskriva några 
kulturella aspekter 
som kan hjälpa icke-
saudisk 
sjukvårdspersonal att 
öka sin medvetenhet 
om saudisk kultur 
 

Diskussionsartikel  

Cortis, J, D. (2003) 
Culture, values and racism: 
application to nursing 

Att fokusera på en av 
de mest utmanande 
delarna i omvård-  
naden- dvs kultur, 
värde och rasism och 
deras påverkan på 
cancervården 

Diskussionsartikel   

Ekblad, S., Marttila, A.,  
Emilsson, M  (2000) 
Cultural challenges in end- 
of- life care: reflections from 
a focus groups´ interviews 
with hospice staff in 
Stockholm 

1. att sammanställa 
reflektioner kring ett 
3-dagars seminarium 
om palliativ vård ur ett 
mångkulturellt 
perspektiv.  
2. samla in kunskap 
och erfarenheter om 
att arbeta med 
patienter från andra 
kulturer. 
3. se om det finns 
behov av mer 
utbildning 

Kvalitativ metod, 
tre fokusgrupper. 
Analys enligt 
kvalitativ ansats 

19 deltagare, till 
stor del 
sjuksköterskor 
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Giger, J., Davidhizar, R.  
(2002) 
Culturally competent care: 
emphasis on understanding 
the people of Afghanistan, 
Afghanistan Americans, and 
Islamic culture and religion 
 

Att ge information om 
folket i Afghanistan, 
Afghanistan 
Amerikaner och 
islamsk kultur som 
kan ge vägledning för 
sjuksköterskan i 
hennes möte med 
personer från olika 
kulturer 
 

Diskussionsartikel   

Gulam, H. (2003) Care of the 
Muslim patient 

Att öka förståelsen av 
islam hos 
sjukvårdspersonal  
 

Översiktartikel  

Lawrence, P., Rozmus, C. 
(2001) Culturally Sensitive 
Care of the Muslim Patient 

Att visa de största 
yttringarna av islam 

Fallstudie   

Lundqvist, A., Nilstun, T., 
Dykes, A-K. (2003) 
Neonantal End-of-Life Care 
in Sweden 

Att utforska hur 
muslimska 
innvandrarkvinnor ser 
på svensk neonatal-
vård i livets slutskede 

Strukturerad 
frågeformulär 
med öppna och 
slutna frågor med 
innehållsanalys 
 

11 muslimska 
kvinnor 
inkluderat ett gift 
par 

Narayanasamy, A. (2003) 
Transcultural nursing: how do 
nurses respond to cultural 
needs? 
 

Att ta reda på hur 
sjuksköterskan ser på 
sina patienters 
kulturella behov 

En deskriptiv 
studie. Frågeform- 
ulär för att samla 
in både kvalitativ 
och kvantitativ 
data. 
 

Studien 
omfattade 200 
sjuksköterskor, 
varav 126 
svarade 

Ott, B., Al-Khadhuri, J., Al-
Junaibi, S. (2003) Preventing 
Ethical Dilemmas: 
Understanding Islamic Health 
Care Practices 
 

Att reflektera över hur 
kunskap om islams 
kultur kan influera 
hälsovården av barn 
och familjer 

Fallstudie 
 

 

Rashidi, A., Rajaram, S. 
(2001) Culture Care Conflicts 
among Asian-Islamic 
Immigrant Women in US 
Hospitals 

Att identifiera 
kulturkonflikter som 
Asien- Islamiska 
kvinnor på 
Amerikanska sjukhus 
kan uppleva på grund 
av brist på förståelse 
av deras religiösa tro 
 

Diskussionsartikel  
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Analys 
Båda författarna läste alla artiklarna individuellt flera gånger. Bearbetning och analys 

gjordes gemensamt för att komma fram till ett resultat. Under detta arbete steg 

återkommande teman fram i artiklarna. Dessa teman benämndes och utgör resultatet. 

Nyberg (2000) skriver att kvalitativ analys av textmaterial kräver helt andra metoder än 

kvantitativt material. Om två personer skriver tillsammans är det lämpligt att turvis läsa 

igenom var sin del, fundera på teman, för att därefter diskutera sig fram till 

gemensamma lösningar.  

 

RESULTAT 
Resultatet kommer att redovisas utifrån de två frågeställningarna var och en för sig. För 

att underlätta för läsaren redovisas resultatet utifrån de olika teman som framkom ur 

analysen. 

 

 Resultatredovisningen börjar med den första frågeställningen som var: hur kan 

sjuksköterskan befrämja att en kulturdialog uppstår i mötet mellan sjuksköterskan och 

patienten? Till denna frågeställning upptäcktes följande teman:  

 

• Kunskap om andra kulturer  

• Sjuksköterskans medvetenhet om sin egen kulturella bakgrund 

• Våga ställa frågor 

• Att nå varandra genom tolk 

 

Den andra frågeställningen var; vad bör sjuksköterskan tänka på för att undvika att en 

kulturkonfrontation uppstår? Utifrån denna frågeställning framkom följande teman:  

 

• Diet och fasta 

• Bön och renhet 

• Familjen  

• Manlig och kvinnlig integritet  

• Döendeprocessen och döden  
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Figur 1. Figuren visar att genom sjuksköterskans förmåga att befrämja en kulturdialog 

skapas förutsättningar för att en kulturkonfrontation undviks med den muslimske 

patienten. Detsamma gäller att om sjuksköterskan förmår att undvika en 

kulturkonfrontation skapas förutsättningar för en kulturdialog med den muslimske 

patienten. 

 

Att befrämja en kulturdialog 
 
Kunskap om andra kulturer 
Enligt Abdullah (1995) är det viktigt att se till hela personen, dess kultur, tro och 

traditioner. Även olika kulturers syn på hälsa och sjukdom måste beaktas (Abdullah, 

1995; Cortis, 2003). Kunskap om olika familjetraditioner anses också nödvändiga 

(Abdullah, 1995). Ott, Al- Khadhuri och Al- Junaibi (2003) anser att all professionell 

personal bör öka sina kunskaper om människor från andra kulturer. Ekblad, Marttila och 

Emilsson (2000) påpekar att det är av vikt att personalen har kunskap om den religion 

och kultur som de har mest kontakt med i vården. Både fakta och information från 

någon med erfarenhet kan vara välkomna komponenter. Ekblad m.fl. (2000) menar 

också att bättre kunskaper om familjemönster kan ge personalen en ökad förståelse för 

Sjuksköterskans 
        möte 
med muslimska 
     patienter 

Att befrämja 
en kultur- 
dialog 

Att undvika 
en kultur- 
konfrontation 

-Kunskap om andra  
 kulturer 
-Sjuksköterskans  
 medvetenhet om   
 sin egen kulturella 
  bakgrund    
-Våga ställa frågor 
-Att nå varandra  
 genom tolk 

-Diet och fasta 
-Bön och renhet 
-Familjen 
-Manlig och 
 kvinnlig integritet   
-Döendeprocessen  
 och döden 
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varför patient och anhöriga beter sig på ett visst sätt. Att bara ha kunskaper om olika 

religioner räcker inte.  

 

Kulturen måste ses ur ett individuellt perspektiv. I ett mångkulturellt möte finns det risk 

att saker och ting tas för givet. Generaliseringar om en kulturgrupp kan inte accepteras 

att gälla, eller vara sanna för alla medlemmar i gruppen (Ekblad m.fl., 2000). Rashidi 

och Rajaram (2001) anser att för att kunna ge vård till muslimer är det viktigt att förstå 

grunderna av islam, bland annat islams övertygelser, praxis och dess innebörd för 

vården. Rashidi och Rajaram (2001) påpekar vidare att det är fundamentalt att förstå den 

islamska kulturen för att kunna skräddarsy omvårdnaden och därmed kunna möta 

behoven från den här gruppen patienter. Bristen på kunskap om islam kan äventyra en 

relation mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten.  

 

Narayanasamy (2003) anser att om sjuksköterskan accepterar patienten som en unik 

individ som är influerad av kulturella övertygelser, så kommer det att leda till att 

patienten har kvar sin självrespekt och därmed får han/hon bättre självförtroende. Giger 

och Davidhizar (2002) skriver också att varje individ är kulturellt unik, en produkt av 

sina egna erfarenheter och normer. De har därför utarbetat en modell där varje individ 

bedöms efter sex kulturella fenomen. Denna modell kan underlätta för sjuksköterskan i 

hennes bedömning av patienten. Det första fenomenet som beskrivs är kommunikation. 

Kommunikationen är ett medel som tillåter att information delas av många människor. 

Det är genom kommunikationen som kulturen överförs och bevaras. Det andra 

fenomenet som Giger och Davidhizar tar upp i sin modell är den privata sfären, det vill 

säga vilket avstånd olika människor eller grupper vill ha emellan sig när de 

kommunicerar med varandra. Social organisation är det tredje fenomenet som 

författarna tar upp. Social organisation syftar till hur en kulturell grupp organiserar sig 

inom familjen. Det fjärde fenomenet är tid. Med tid menas hur olika människor 

upplever tidsperspektivet, det vill säga dåtid, nutid och framtidsperspektiv. 

Miljöpåverkan är ytterligare ett fenomen. Miljöpåverkan syftar till människans 

möjlighet att kontrollera sin omgivning. Det sjätte och sista fenomenet som Giger och 

Davidhizar beskriver är biologiska variationer, som innebär hur genetiska olikheter 

existerar i olika rasgrupper.  
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Sjuksköterskans medvetenhet om sin egen kulturella bakgrund 
Att observera andras beteende genom sina egna personliga värderingar är som att se 

genom ett filter, anser Cortis (2003). Det kan vara omöjligt att ta bort filtret helt, men att 

vara medveten om att det finns ger en mer insiktsfull tolkning av mötet med patienter 

från andra kulturer. Genom att vara medveten om sina egna fördomar kan man lära sig 

att ta bort oavsiktliga influenser. Denna medvetandeprocess bör innehålla en prövning 

av de egna förutfattade meningar och fördomar mot grupper av olika etnisk bakgrund, 

såväl som en djupgående utforskning av den egna kulturella bakgrunden. Detta är 

viktigt eftersom många dömmer ut andra i förväg och har sin egen grupp som standard, 

påpekar Cortis (2003). Även Abdullah (1995) anser att kunskap och respekt för 

kulturella olikheter ger sjuksköterskan större kunskap om sin egen kultur och sina 

fördomar. Medvetenhet om den egna kulturen hjälper sjuksköterskan att ge en mer 

individuell vård till andra.  

 

Våga ställa frågor 
Sjuksköterskan måste våga ställa frågor rörande patientens kulturella bakgrund 

(Abdullah, 1995; Ott m.fl., 2003). Även Lawrence och Rozmus (2001) tar upp att 

sjuksköterskan bör ställa frågor till patienten och familjen. Sjuksköterskan bör inte oroa 

sig för att göra fel. Lawrence och Rozmus (2001) framhåller att patienten utan tvekan 

kommer uppskatta att sjuksköterskan försöker ge en bra vård. En öppen och positiv 

atmosfär underlättar ett mångkulturellt möte. På så sätt kan patienten och dess anhöriga 

våga ta initiativ till att informera personalen om patientens önskningar och behov 

(Ekblad m.fl., 2000).  

 

Att nå varandra genom tolk 
Både verbal och icke-verbal kommunikation är viktig i den mångkulturella vården. Om 

en patient och dess anhöriga inte kan prata svenska blir svårigheterna uppenbara. 

Sjuksköterskan kan ibland behöva använda sig av en tolk. Att använda sig av en anhörig 

som tolk kan leda till svårigheter och komplikationer. De anhöriga kan lyssna på 

patienten och sen översätta och utelämna vissa delar som de inte tycker att patienten bör 

berätta (Ekblad m.fl., 2000). Även Narayanasamy (2003) framhåller att det kan leda till 

problem för patienten om en anhörig används som tolk. Patienten kan känna sig generad 

av att behöva berätta om sina problem inför sin anhörige. Narayanasamy (2003) påpekar 



 

 16

också att språksvårigheter kan leda till en förlängd vårdtid, beroende på att 

sjukvårdspersonalen har svårt att i ett tidigt skede, identifiera patientens behov av vård. 

Vid språksvårigheter patient och personal emellan, kan det underlätta att kalla in en 

personal med utländsk bakgrund. De kan ofta agera som en länk mellan sjuksköterskor 

och patienten. De kan även informera övrig personal om till exempel anhörigas syn på 

vården (Ekblad m.fl., 2000). Giger och Davidhizar (2002) påpekar att arabiska är ett 

mycket blommigt språk med mycket utvecklade metaforer. Vid användning av tolk är 

det därför viktigt att betona för tolken att han/hon bör minska användandet av metaforer, 

för att lättare få fram vad patienten egentligen vill tala om. Enligt Giger och Davidhizar 

(2002) kommunicerar ofta muslimer väldigt högljutt och intensivt för att få sitt viktiga 

budskap framfört. Att de upprepar sig är också vanligt för att få förståelse. 

 

 

Vad en sjuksköterska bör tänka på för att undvika en 
kulturkonfrontation  
 
Diet och fasta 
Narayanasamy (2003) lyfter fram att diet och kostrestriktioner är bland det första 

kulturella behov som sjuksköterskan upptäcker hos en patient från en annan kultur. 

Kosten faktiskt är ett konkret behov som sjuksköterskan lätt kan åtgärda. Enligt Ott 

m.fl. (2003) anser muslimer att restriktioner i mathållningen befrämjar hälsa. Det är 

varje individs skyldighet att äta hälsosamt, enligt den islamska tron. Fläskkött är totalt 

förbjudet, övrigt kött, så kallat Halal- kött, är tillåtet, om djuret är slaktat enligt Islamsk 

lag. Enligt Akhtar (2002) inkluderar Halal- mat kött, fisk, färsk frukt och grönsaker, 

ägg, mjölk och ost. Otillåten, det vill säga förbjuden mat kallas Haram, dit hör även 

alkohol, enligt Ott m.fl. (2003). Mediciner som innehåller alkohol eller fläsk bör 

undvikas om det är möjligt, men får användas om det är det bästa alternativet för 

vården. I dessa fall bör sjukvårdspersonalen vara noga med att upplysa patienten om 

sådana mediciner rekommenderas (Ott m.fl., 2003). Enligt Gulam (2003) bör även 

produkter som till exempel cigaretter, tandkräm, smink, schampo, tvål och deodoranter 

kontrolleras så att inte haramprodukter använts i tillverkningsprocessen. 



 

 17

Akhtar (2002) påpekar att muslimer äter med höger hand och därför inte vill ha något 

serverat i vänster hand, till exempel ett glas vatten. Andledningen till detta är att vänster 

hand används till att tvätta underlivet. Vid servering av mat bör personalen se till att 

Halal-mat inte kommer i kontakt med Haram- mat. Rashidi och Rajaram (2001) 

poängterar att personalen så långt det är möjligt bör hjälpa patienten att få anpassad mat. 

Ibland är inte detta möjligt och då kan vegetarisk mat vara ett bra alternativ. Även 

familjemedlemmar kan engageras i att ta med sig mat till sin anhörige.  

 

Ramadan påverkar både matvanor och hälsan enligt Lawrence och Rozmus (2001). 

Personer som är undantagna från fastan är bland annat kvinnor med menstruation, barn 

och sjuka. Dessa kan istället fasta någon annan gång under året om de vill. Personer 

som är inlagda på sjukhus och inte kan delta i fastan kan känna en förlust och då behöva 

känslomässigt stöd. Om det är olämpligt för patienten att fasta, bör personalen noga 

förklara orsaken bakom beslutet. Om det inte finns några kontraindikationer för fastan, 

så kan en dietist sörja för att patienten får något att äta före gryningen. Långa perioder 

av fasta kan bli jobbigt för patienten. Som sjuksköterska bör man därför vara villig att 

arbeta tillsammans med patienten för att försöka fastställa en plan eller ett schema för 

fastetiden. Rashidi och Rajaram (2001) skriver att om en patient vill fullfölja fastan 

under sin sjukhusvistelse bör personalen hjälpa honom/henne att ändra mat och 

medicintider. Sjuksköterskan kan ändra medicineringen om det är möjligt, och låta 

patienten få medicin var 12 timme istället för var fjärde till sjätte timme. Detta tillåter 

att patienten kan fullfölja både fastan och den ordinerade medicineringen. 
 

Bön och renhet 
Enligt Lawrence och Rozmus (2001) ber en rättstrogen muslim fem gånger dagligen. 

Varje bön tar cirka 15 minuter. Sjuksköterskan bör anstränga sig för att ordna så att 

medicintider och ronder inte krockar med patientens böneschema. Sjuksköterskan kan 

också sätta upp en lapp på patientens dörr för att försäkra sig om att patienten får vara 

ifred under bönen. På detta sätt ger sjuksköterskan patienten en kulturellt anpassad vård. 

Al-Shahiri (2002) skriver att muslimerna bör, om det är möjligt, vara vända mot Mekka 

under bönen. Sjukvårdspersonalen bör assistera och hjälpa de patienter som inte är 

självständiga. Enligt Ott m.fl. (2003) ska muslimerna vara rena under bönen. Som 

sjukvårdspersonal kan man hjälpa patienten att tvätta av sig under rinnande vatten innan 
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bönestunden. Den islamiska tron förespråkar renlighet, enligt Akhtar (2002). Wusu, är 

den sorts tvättning som bör ske innan varje bön. Då bör sjuksköterskan hjälpa patienten 

med bland annat att tvätta händerna och underarmarna tre gånger, näsan, ansiktet och 

insidan på munnen bör också tvättas upprepade gånger. Ibland, beroende på till exempel 

kön och integritet, tillåts inte sjuksköterskan att hjälpa patienten. Då kan personalen be 

en nära anhörig om hjälp (Akhtar, 2002). Al-Shahiri (2002) tar upp att en muslim bör 

vara ren i samband med bönestunden. Både deras kläder och kropp bör vara rena från 

urin, smuts eller blod. Personer som inte klarar detta själv bör få assistans. Gulam 

(2003) påpekar att en sjuk muslim kan behöva mycket hjälp när han/hon har varit på 

toaletten. Som sjuksköterska kan man tänka på att ha en kanna med vatten stående på 

toaletten eftersom muslimer föredrar att tvätta sig med rinnande vatten efter 

toalettbesöket.  

 

Familjen  
Koranen talar om vikten av samhället och familjen. Familjer uppmanas att hålla 

samman, särskilt vid sjukdom. Därför har muslimer alltid konstant någon anhörig vid 

sin sida. Även många släktingar och vänner kommer på besök. Allah anses belöna 

muslimer som besöker sjuka släktingar eller vänner (Rashidi & Rajaram, 2001). 

Lawrence och Rozmus (2001) anser att trots alla besökare gör det svårt för 

sjuksköterskan att utföra omvårdnad, så är familjen så betydelsefull att de bör få stanna 

hos patienten. Al-Shahiri (2002) skriver också att det är bättre om personalen accepterar 

att en patient har mycket besök. Den sjuke kan inte be besökarna gå eftersom det är 

kulturellt oacceptabelt. Det är även genant om personalen ber besökarna gå. Rashidi och 

Rajaram (2001) anser att sjuksköterskan bör var flexibel när det gäller antalet besökare. 

De har som förslag att sjuksköterskan kan skaffa fram ett ledigt rum som kan användas 

av alla besökare. I artikeln av Lundqvist, Nilstun och Dykes (2003) framkommer att en 

muslimsk kvinna tyckte att det var svårt med mycket besök på grund av hänsyn till alla 

andra patienter. 

 

Manlig och kvinnlig integritet 
Enligt Akthar (2002) ses män som beskyddare av kvinnor och fattar därför avgörande 

beslut för hennes vård. Därför bör alltid sjuksköterskan konsultera mannen i familjen 

innan  beslut fattas. Al-Shahiri (2002) påpekar att äldre män ofta möts med respekt i den 
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muslimska kulturen. Därför är det viktigt att sjuksköterskan i mötet med äldre, tänker på 

detta och är extra vänlig och tålmodig. Skägget är heligt för många män och man bör 

som sjuksköterska aldrig vidröra det utan att be om lov. Gulam (2003) skriver att 

onödig beröring mellan personer som inte är släkt och personer av motsatt kön bör 

undvikas. Enligt Lawrence och Rozmus (2001) finns det skillnader emellan muslimer 

och vad de anser om att vidröra andra. En del vill inte röra personer av motsatt kön, en 

klapp på axeln kan upplevas som obehagligt och en del vill gärna till exempel skaka 

hand. Sjuksköterskan bör därför ha som regel att bara röra patienten vid direkt vård. 

Gulam (2003) skriver vidare att integriteten är lika viktig för muslimer som för icke-

muslimer. Men hos muslimerna speglar sig integriteten i klädstilen. Generellt bär 

muslimer kläder som döljer kroppsformen. Om sjukhuskläderna inte uppfyller dessa 

krav kan personalen be patienten eller anhöriga att ta med egna kläder.  

 

Vid olika undersökningar av muslimska kvinnor bör personalen vara försiktig, poänterar 

Lawrence och Rozmus (2001). Sjuksköterskan bör bara avtäcka det området på kroppen 

som ska undersökas. Om en manlig personal ska undersöka en kvinna bör en kvinnlig 

personal också vara närvarande. Ibland kan kvinnans man vara närvarande. Kvinnor bör 

aldrig vara ensamna med en man som inte är hennes make eller en nära släkting 

(Lawrence & Rozmus 2001). Rashidi och Rajaram (2001) skriver att eftersom onödig 

exponering av en kvinnas kropp bör undvikas är det många muslimska kvinnor som 

tackar nej till bröstscreening. I dessa fall bör personalen ta sig extra tid. Muslimer 

undviker ofta direkt ögonkontakt med personer av det andra könet. Det beror inte på 

likgiltighet eller oartighet. Om inte patienten tar ögonkontakt direkt bör inte heller 

sjuksköterskan göra det (Rashidi & Rajaram, 2001). 

 

Döendeprocessen och döden 
Lawrence och Rozmus (2001) skriver att efter döden så anser muslimerna att den dödes 

kropp tillhör Gud. Kroppen får inte skadas på något sätt. En obduktion får i 

undantagsfall utföras om lagen kräver det. Icke-muslimer får inte röra kroppen annat än 

med handskar på sig. Om den döda är en kvinna bör personalen vara noga med att 

bibehålla värdigheten hos kvinnan och skyla hennes kropp (Lawrence & Rozmus, 

2001). Gulam (2003) påpekar att den döde bör täckas över med ett lakan. Kroppen bör 

röras så lite som möjligt och bara av personer med samma kön. Som personal bör man 
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aldrig placera ett kors hos patienten. Den döde ska inte heller tvättas, utan det görs 

istället av anhöriga i samband med begravningen. Enligt Al-Shahiri (2002) bör 

personalen ordna så att de är så tyst som möjligt runt omkring en döende patient. Islam 

lär ut att det ska var så rättrådigt som möjligt runt en döende patient. Det mest 

uppskattade sjuksköterskan kan göra för de anhöriga efter att döden har inträffat är att 

snabbast möjligt påbörja dokumentationsprocessen, så att de anhöriga får påbörja sina 

ritualer.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Det visade sig i detta arbete att det var svårt att samla in användbart material som 

passade syftet och frågeställningarna. Ekblad m.fl. (2000) påpekar att kulturella frågor 

inom hälsovården inte är studerat i tillräcklig omfattning i Sverige. Gebru (1996) skriver 

att hon funnit mycket begränsat med litteratur inom detta område. Detta styrks också av 

Löfvander och Dyhr (2002) som i sitt arbete kommit fram till att det finns få och små 

skandinaviska studier inom det transkulturella området. Även Rassol (2000) framhåller 

att omvårdnad ur ett islamiskt perspektiv är dåligt undersökt i europeisk litteratur.  

 

Stor del av det material vi fann handlade om brister i sjuksköterskeutbildningen, 

relaterat till vård av patienter från andra kulturer. Eftersom detta inte var arbetets syfte, 

så uteslöts dessa artiklar. Svårigheter att finna originalartiklar, det vill säga redogörelser 

från empiriska studier, gjorde att även andra artiklar inkluderades. Dessa artiklar har 

dock svarat upp mot syfte och frågeställningar på ett bra sätt. Författarna anser och tror 

därför att det inte blivit någon negativ påverkan på resultatet. Författarna begränsade sig 

inte beträffande någon särskild åldersgrupp eller någon specifik sjukdom hos de 

muslimska patienterna. Detta ansågs positivt, eftersom det ger en bred bild av de olika 

patientgrupper en allmänsjuksköterska kan tänkas träffa på i sitt arbete. Samtliga artiklar 

som användes i resultatet var skrivna på engelska. På grund av svårigheter i 

översättningen kan eventuella feltolkningar ha gjorts. 
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Resultatdiskussion 
I diskussionsdelen kommer varje tema från resultatet, var för sig att behandlas. 

 

Kunskap om andra kulturer 
Resultatet visade att det var viktigt med kunskap om den muslimska kulturen. 

Rosendahl och Sideridou (2001) framhåller att det som sjuksköterskan främst önskade 

var just mer kunskap om traditioner och religion. Även Leininger (1995) skriver att som 

sjuksköterska bör man vara insatt i islams grunder och dess inverkan på människor och 

deras dagliga liv. Att vårda muslimska patienter är en riktig utmaning eftersom deras tro 

och värderingar skiljer sig så markant från den västerländska. Marcinkiw (2003) 

poängterar att om sjuksköterskan verkligen försöker att förstå patienternas kultur, så 

ökar chanserna till en förtroendefull relation mellan henne/honom och patienten. 

Sjuksköterskans kunskap om patientens kultur kan också leda till mindre frustration och 

missförstånd. I de flesta fall kan detta leda till att patienten har en större vilja att följa en 

uppsatt vårdplan. 

 

I resultatet framkom vidare att sjuksköterskan inte bara kan se till kulturen, utan 

hon/han måste även se till det individuella hos patienten. Hanssen (1998) påpekar att en 

sjuksköterska inte bara kan se till en individs kulturella bakgrund, utan måste också 

beakta det individuella hos patienten. Patienten kan bara representera sig själv och inte 

en hel grupp. Detta regleras även i de lagar och förordningar som sjuksköterskan är 

skyldig att följa, där det står att: ”Liksom all annan vård ges omvårdnad till patienterna 

på lika villkor utifrån vars och ens behov…” och ”Varje situation är unik och 

omvårdnaden utformas därför individuellt” (SOSFS 1993:17). 

 

Sjuksköterskans medvetenhet om sin egen kulturella bakgrund 
I resultatet framkom hur viktigt det är att medvetandegöra sina förutfattade meningar 

om etniska grupper. För att kunna göra det bör sjuksköterskan utforska sin egen 

kulturella bakgrund. Spännar (2001) lyfter fram att i mötet med en annan kultur 

uppmärksammas det som är annorlunda. Det nya, annorlunda ställs mot sina 

motsvarigheter i den egna kulturen. Detta möte mellan två kulturer leder till en ökad 

medvetenhet, såväl om den ursprungliga som den nya kulturen. Enligt Pedersen (2003) 

är det oprofessionellt om en sjuksköterska låter sina fördomar leda till särbehandling av 



 

 22

patienter. Möten med etniska och religiösa minoriteter bör istället, leda till en kritisk 

reflektion av sina egna traditioner. 

 

Våga ställa frågor 
Resultatet visar att man som sjuksköterska måste våga ställa frågor rörande en patients 

kulturella bakgrund. Detta styrks också av Rosendahl och Sideridou (2001) som menar 

att sjuksköterskan måste våga fråga patienten, för att få reda på vad som är tabu, det vill 

säga otillåtet, i patientens kultur. Det finns annars en risk att missa saker som är viktiga 

för patientens hälsa och vård. Även Pedersen (2003) påpekar att det är viktigt att ha en 

dialog med den enskilde muslimske patienten om dennes önskemål. En löpande dialog 

kan lösa många problem och avmystifiera situationen för sjuksköterskan. I resultatet 

framkom att en öppen och positiv atmosfär underlättar ett mångkulturellt möte. Hanssen 

(1998) poängterar att det är viktigt att sjuksköterskan accepterar patientens uppfattning, 

även om den kolliderar med hans/hennes egen. Det är av vikt att sjuksköterskan har 

respekt för patientens tro och livsstil för att uppnå ett bra samarbetsklimat. Patienten bör 

kunna lita på att sjuksköterskan gör allt som står i hennes makt för att hjälpa till. 

 

Att nå varandra genom tolk 
Resultatet visar att det kan leda till svårigheter att använda en anhörig som tolk. 

Rosendahl och Sideridou (2001) lyfter fram att det ofta är anhöriga som används som 

tolkar. De anser att risken finns att de anhöriga kan färga översättningen eller helt enkelt 

utelämna vissa partier. Hanssen (2002) poängterar att det enda riktiga är att använda 

professionella tolkar. Det ger en säkrare vård och familjemedlemmarna slipper att 

hamna i svåra situationer. Resultatet visar vidare att muslimer ofta kommunicerar 

väldigt högljutt för att få sitt budskap framfört. Rosendahl och Sideridou (2001) 

poängterar att ett dramatiskt beteende kan var ett sätt att söka uppmärksamhet i en 

situation där de känner sig missförstådda. Sjuksköterskan kan genom utbildning och 

erfarenhet lära sig att tolka olika beteenden. Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) 

påpekar att generellt så uttrycker bland annat muslimer sjukdomsupplevelse på ett annat 

sätt än nordbor. Att gråta och skrika är ett tecken på outhärdlig smärta. Detta är något 

som sjuksköterskan bör känna till för att undvika att en kulturkonfrontation uppstår. 

Hanssen (1998) anser att patientens beteende måste accepteras, men det gör det mer 

komplicerat för sjuksköterskan att tolka graden av smärta. 
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Diet och fasta 
Vårt resultat visade att Ramadan påverkar både matvanor och hälsan. Pedersen (2003) 

poängterar att Ramadan inte bara innebär att avstå från mat och dryck. Det innebär även 

att avstå från rökning och sex. Vad gäller Ramadans påverkan på hälsan, menar 

Pedersen (2003) att många muslimer inte bryr sig om att komma på planerade återbesök 

under Ramadan. För att undvika detta kan avdelningar skaffa en multikulturell kalender 

och markera alla muslimska helgdagar. Vårt resultat visade även att muslimer har 

många restriktioner gällande sin mathållning. Rosendahl och Sideridou (2001) 

kommenterar att olika mat och dryckesvanor har existerat i kulturer i århundraden och 

kan vara svåra att ändra på. Rubbas vissa ritualer är måltiden inte densamma. 

Samuelsson (1999) skriver att muslimer äcklas av tanken på att grisprodukter kan ha 

tillretts i samma kärl som ”tillåten mat”. Detta kan jämföras med att råttor kokats i 

samma kastrull där du tänkt koka pasta, påpekar Samuelsson (1999). Enligt resultatet 

kan familjen engageras att ta med sig mat till sin anhörige. Detta anser även Hanssen 

(1998) är ett bra förslag, om det inte är olämpligt ur medicinsk synpunkt. 

 

Bönen och renhet 
Bönen är en av islams huvudpelare. Genom att hjälpa en patient med olika förfaranden 

runt bönen ger sjuksköterskan patienten en kulturellt anpassad vård. Leininger (1995) 

påpekar också att det är en viktig del av omvårdnaden att hjälpa en patient som vill be. 

Pedersen (2003) anser att sjuksköterskan bör hjälpa patienten att finna en lugn plats där 

han/hon kan be utan att störa sina medpatienter. 

 

Familjen 
Av resultatet framgick att muslimer ofta har många besökare under sin sjukhusvistelse.  

Muslimerna tror att Allah belönar de som besöker en sjuk släkting eller vän. Leininger 

(1995) skriver att om en muslim missar att besöka en sjuk släkting eller vän under 

dennes sjukhusvistelse, så anses det skada deras sociala relation. Rosendahl och 

Sideridou (2001) diskuterar också varför det kommer så många släktingar på besök, och 

de anser att det är ett moraliskt ansvar som varje anhörig förväntas att uppfylla. 

Resultatet visade också att sjuksköterskan bör vara flexibel och acceptera att en patient 

har många besökare. Detta protesterar Pedersen (2003) emot och anser att 

sjuksköterskan ibland måste begränsa antalet besökare, på grund av hänsyn till 
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medpatienterna. Vidare i resultatet framkom även att sjuksköterskan kan hjälpa 

patienten genom att skaffa ett ledigt rum åt alla besökare. Enligt Hanssen (2002) ställer 

detta till både etiska och praktiska problem. Sjuksköterskan tvingas till exempel välja 

vem som har störst behov av ett enkelrum eller ett extra stort rum. Det kan också vara så 

att det inte finns några lediga rum alls på hela avdelningen. 

 

Manlig och kvinnlig integritet 
I resultatet framkom att muslimska män ofta ser sig som beskyddare av sina kvinnor 

och att de gärna vill vara med att fatta beslut rörande kvinnans vård. Ibland kan maken, 

brodern eller en manlig släkting kräva att få delta under ett samtal mellan kvinnan och 

sjuksköterskan, till exempel under ett ankomstsamtal. Enligt Hanssen (1998) bör 

sjuksköterskan inte försöka ”kasta ut” honom. Sjuksköterskan bör istället undvika att bli 

provocerad och lyssna på vad mannen har att säga och utifrån det göra en grundlig 

datainsamling. Vidare beskrevs i resultatet att onödig beröring mellan man och kvinna 

bör undvikas. Även Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) kommenterar detta. De 

skriver att olika kulturer har olika syn på könsrollerna. Om den svenska vårdpersonalen 

tvingar invandraren att följa svenska seder och bruk är det stor risk att det blir en 

kulturkonfrontation. Rosendahl och Sideridou (2001) skriver att en muslimsk slöja kan 

vara ett klädesplagg som inte har någon känslomässig betydelse för vårdpersonalen, 

men som kan ha en djup känslomässig betydelse för bäraren. Sjuksköterskan bör ta 

hänsyn till detta i omvårdnaden för att vårdtagaren ska kunna uppleva välbefinnande.  

 

Döendeprocessen och döden 
Resultatet visar att anhöriga gärna vill göra iordning sin släkting efter att döden har 

inträffat. Leininger (1995) påpekar att sjuksköterskan kan komma att upptäcka att det 

faktiskt är så att de anhöriga gärna vill ta på sig uppgiften att utföra den rituella 

tvättning och svepning, som är en del av den islamiska tron.  
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KONKLUSION 
Denna litteraturstudie har belyst sjuksköterskans möte med muslimska patienter, med 

fokus på att befrämja en kulturdialog och undvika en kulturkonfrontation. Följande 

konklusioner har dragits av resultatet: 

 

• Kunskap om andra kulturer, dels allmänt, dels ur ett individuellt perspektiv är 

nödvändigt för att sjuksköterskan ska kunna ge en kulturellt anpassad 

omvårdnad. 

• Sjuksköterskan bör vara medveten om sin egen kulturella bakgrund och 

reflektera över vilka fördomar han/hon kan tänkas ha. 

• Att våga ställa frågor till patienten och dess anhöriga är nödvändigt, annars kan 

saker förbises som är av vikt för patientens omvårdnad. 

• Sjuksköterskan bör vara medveten om vilka konsekvenser det kan få, när 

anhöriga används som tolkar.  

• Diet och fasta är betydelsefullt för muslimska patienter. Sjuksköterskan bör 

arbeta tillsammans med patienten och dess anhöriga för lösa de problem som 

kan uppstå. 

• Sjuksköterskan bör göra det möjligt för patienten att genomföra sin bön med 

tillhörande ritualer. 

• Sjuksköterskan bör underlätta för den muslimske patienten att ta emot sina 

anhöriga. 

• Sjuksköterskan bör ta hänsyn till den muslimske patientens syn på kvinnligt och 

manligt. 

• Sjuksköterskan bör skapa förutsättningar för att anhöriga ska kunna genomföra 

sina ritualer i samband med en släktings död.  

 

Genom att tänka på och ta hänsyn till ovanstående punkter ökar sjuksköterskans 

förmåga att befrämja en kulturdialog, samtidigt som det skapar förutsättningar för att en 

kulturkonfrontation undviks med den muslimske patienten. Detsamma gäller att om 

sjuksköterskan förmår att undvika en kulturkonfrontation, skapas förutsättning för en 

kulturdialog med den muslimske patienten. I förlängningen ökar detta förhoppningsvis 

sjuksköterskans möjligheter att ge den muslimske patienten en kulturellt anpassad 
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omvårdnad. Som förslag till vidare studier vore det intressant att få reda på muslimska 

patienters syn och förväntningar på den svenska sjuksköterskan och om han/hon har 

kunnat tillgodose patientens kulturella behov. 
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