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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Dagens vårdpersonal kommer allt oftare i kontakt med människor med 
utländsk bakgrund. Dessa möten kan innebära kulturella olikheter mellan vårdgivare 
och patient där det är viktigt att patienten upplever ett gott möte och inte känner sig 
särbehandlad. 
Syfte: Att beskriva upplevelser av mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen hos vuxna 
personer med utländsk bakgrund. 
Metod: En systematisk litteraturstudie med artikelsökning i databaserna Cinahl och 
PubMed. Artiklarna kvalitetsbedömdes, de med lägst kvalitet exkluderades. Kvar blev 
nio kvalitativa artiklar som analyserades med manifest innehållsanalys. 
Resultat: Tre huvudkategorier framkom: Att förstå och göra sig förstådd; 
informanterna upplevde kommunikationen som bristfällig. Att kommunicera genom 
tolk ökade förståelsen men det förekom också problemen Att marginaliseras och 
försummas; informanterna upplevde att vårdgivarna saknade tid för att diskutera 
informanternas behov. Att bli sedd och hörd; informanterna upplevde att deras problem 
och symtom blev tagna på allvar samt att vårdgivarna hade deras tillit. 
Slutsatser: Studien visar att vuxna personer med utländsk bakgrunds upplevelser av 
mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen varierar mellan individer. Att vårdpersonal 
hade ett holisitsikt synsätt, att de tog sig tid och visade respekt och engagemang 
identiferades som mest betydelsefullt för att åstakomma ett gott möte. 
 
Nyckelord: Invandrare, attityd, patient, hälso- och sjukvårdspersonal, vårdgivare-
patient relation 
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1 Inledning 
Idag i Sverige är det inte ovanligt att patienterna ursprungligen kommer från ett annat 

land. Många gånger skiljer sig inte mötet med en person med utländsk bakgrund från 

mötet med en infödd svensk. Ibland görs sig dock eventuella skillnader påminda. Det 

kan vara allt från bristande språkkunskaper till önskningar som inte vårdpersonalen är 

vana vid. Vi tror att dessa skillnader inte behöver utgöra något problem, snarare kan de 

bidra med att göra vården mer lyhörd och flexibel inför den enskilda patientens och 

familjens behov. Detta förutsätter att vårdpersonalen har tid och engagemang till att 

skapa en dialog i samförstånd med patienten och dennes familj. Hur ser det då ut i 

verkligheten? Vad är upplevelserna när en person med utländsk bakgrund möter hälso- 

och sjukvårdspersonalen sett från patientens perspektiv?  

 

2 Bakgrund 

2.1 Ett mångkulturellt samhälle 
Under alla tider har människor förflyttat sig över landsgränserna och bidragit till en 

större variation och representation av olika kulturer i samhället (Jirwe, Momeni & 

Emami, 2009). Siverts i Barbosa da Silva och Ljungquist  (2003) definierar kultur som 

ett komplicerat mänskligt fenomen som bland annat omfattar olika typer av kunskap 

och trosföreställningar samt övertygelser om människan, samhället, naturen och 

eventuellt tron på förekomsten av en eller flera gudar. Dessa tar sig uttryck i allt från 

konst till lagar och tankar om moral. 

 

Nu för tiden lever vi i en allt mer globaliserad värld. Avstånden har krympt i takt med 

att tekniken gett oss större möjligheter till att resa och kommunicera. Under perioden 

1980–2006 varierade antalet utländska medborgare i Sverige mellan 490 000 och 540 

000. Från 2010 till 2011 ökade antalet med 13 procent från 580 000 till 655 100 

personer i Sverige med utländskt medborgarskap (Statistiska centralbyrån [SCB], 2012). 

Detta skapar nya utmaningar för hälso- och sjukvården som oftare kommer i kontakt 

med individer och familjer från andra kulturer. 

 

2.2 Att mötas med olika kulturella bakgrunder 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kännetecknas ett gott vårdande möte av lyhördhet 

och ömsesidig respekt från både vårdgivarens och patientens håll. Det förutsätter att 

båda parterna har en förmåga att lyssna till varandra och förstå. Det ska vara patientens 
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behov och bästa som ligger till grund för vårdgivarens handlande samt en respekt för 

henoms autonomi och integritet.  Madeleine Leininger publicerade 1985 först gången 

sin teori om transkulturell omvårdnad som utvecklades i senare publikationer (George, 

2010). Leininger menar att det kulturella sammanhanget med sina värden och 

trosuppfattningar formar individen. Genom inlärda sociala konstruktioner tolkar 

individen sig själv men också samhället och naturen. Därav får den kulturella 

bakgrunden en betydelse för hur individen förstår och återfår hälsa (George, 2010). 

 

I ett möte där inblandade kommer från olika kulturer och har olika referensramar ställs 

det bredare krav på vårdgivarens kompetens för att mötet ska vara empatiskt och 

patienten ska känna sig sedd (Al-Baldawi, 1996). Utmaningarna i mötet kan uppstå på 

grund av skillnader mellan olika kulturer men även av okunskap eller fördomar från 

både vårdgivaren och patienten. I olika kulturer kan orsaken till sjukdom bedömas olika 

men även individer från samma kultur kan ha olika uppfattningar om orsaken (Barbosa 

da Silva & Ljungquist, 2003). 

 

2.3 Fördomar 
Att beteenden som uppfattas främmande tolkas med att vara kulturellt betingade är inte 

ovanligt förkommande om personen i fråga har en annan kulturell bakgrund än ens egna 

(Jirwe, Momeni & Emami, 2009). Helman (2007) menar att det är viktigt att bära med 

sig vetskapen om att varje patient först och främst är en egen unik individ och därmed 

undvika generaliseringar. Att som vårdgivare ha tidigare erfarenheter av att ha träffat en 

patient från en viss kultur innebär inte att nästa patient från samma kultur kommer vara 

den förra lik i sitt sätt att betrakta sjukdom och hälsa, uttrycka smärta och sorg eller ha 

samma värderingar. Som vårdgivare bör flera faktorer övervägas i mötet med patienten 

så som personlighet, livserfarenhet, socioekonomisk bakgrund, genus och situationen i 

sin helhet (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). 

 

2.4 Det mellanmänskliga mötet 
Travelbee (2007) har i sin omvårdnadsteori talat om de förutfattade meningar och 

stereotypa bilderna sjuksköterskan kan ha av patienten. Hon menar att människor 

världen över delar samma grundläggande behov men att hur dessa tillgodoses kan se 

olika ut beroende på kulturell kontext. Varje människa är en unik individ som både är 

lik och olik människorna i sin omgivning. Travelbee talar om den mellanmänskliga 
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relationen och dess centrala roll i relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Med 

mellanmänsklig relation menar Travelbee en relation där människan möter människan, 

en relation fri från hierarki. En relation med mål att komma bort från de stereotypa 

bilderna sjuksköterskan och patienten hyser mot varandra, en relation där de snarare ser 

varandra som individer än profession och patient. Travelbee menar att sjuksköterskan 

bör ha som mål att hjälpa individen samt familjen att förebygga och bemästra sjukdom 

och lidande, men också hjälpa de inblandade att finna meningen i dessa erfarenheter. 

Familjen ses av henne som en grupp med samma behov av stöd som den drabbade 

individen då dennes sjukdom även får konsekvenser för familjen som måste finna ny 

mening. Den mellanmänskliga relationen blir här ett nödvändigt verktyg för att nå 

målet. Denna relation kräver ett aktivt engagemang och kommer inte av sig självt. Den 

formas hela tiden i sjuksköterskans interaktion med individen och familjen. 

Sjuksköterskan bör därför vara medveten om sina känslor, tankar och sitt handlande när 

hen arbetar med att skapa en god relation till vårdtagaren (Travelbee, 2007). 

Utvecklingen av en mellanmänsklig relation har Travelbee delat in i fem faser. Det 

inledande mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och medkänsla samt 

ömsesidig förståelse och kontakt. Sjuksköterskan och patienten kommer genomgå dessa 

faser i processen att skapa en mellanmänsklig relation. Det är inte alltid en rak väg med 

enbart framsteg, ibland kommer relationen falla tillbaka till en tidigare fas. 

 

2.5 Begreppsförtydligande 
Vuxna personer med utländsk bakgrund syftar till män och kvinnor över 18 år som är 

födda i ett annat land än det där studierna är genomförda. De kan ha befunnit sig i det 

nya landet större delen av sitt liv eller vara asylsökande. Fortsättningsvis kommer dessa 

personer benämnas som informanter. Med hälso- och sjukvårdspersonal avses all 

vårdpersonal som deltar i en bedömnings- och/eller behandlingsprocess. Dessa benämns 

fortsättningsvis som vårdgivare. 

 

2.6 Problemformulering 
I takt med att världen globaliseras och det blir lättare att resa, studera och bosätta sig 

utomlands möter också vårdpersonalen oftare människor med utländsk bakgrund. Dessa 

möten kan innebära kulturella olikheter mellan vårdgivaren och patienten. Olikheter 

som kan försvåra en god vård, en vård på lika villkor. Ökad kunskap om vuxna personer 

med utlänsk bakgrund upplevelser av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal skulla 
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vara värdefullt för att förbättra vård och omhändertagande.  

  

2.7 Syfte 
Syftet var att beskriva upplevelser av mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen hos 

vuxna personer med utländsk bakgrund. 

 

3 Metod  
En systematisk litteraturstudie har genomförts och artiklarnas resultat har analyserats i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2008). 

 

3.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
I studien inkluderades artiklar med vuxna informanter skrivna på engelska och 

publicerade inom de senaste fem åren, 2008-2013. Artiklar som höll låg vetenskaplig 

kvalitet har exkluderats.  Alla artiklar som inkluderats i studien motsvarar syftet och är 

peer-reviewed vilket innebär att de blivit kritiskt granskade och godkända för 

publicering i den vetenskapliga tidskriften (Polit & Beck, 2012). 

  

3.2 Sökningsförfarande och urval 
Fritextsökningar genomfördes med syftet att få en inblick i befintlig forskning och 

identifiera sökord relevanta för syftet (Forsberg & Wengström, 2008). 

Litteratursökningen av vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna Cummulative 

Index of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och US National Library of 

Medicine National Institutes of Health (PubMed). Båda dessa databaser är relevanta vid 

omvårdnadsstudier (Forsberg & Wengström, 2008). 

  

Följande sökord identifierades: Immigrants, refugees, life experiences, patient attitudes, 

attitude of health personnel, patient satisfaction, professional-patient relations, 

professional-family relations och emotions. Sökorden användes i olika kombinationer 

med OR och AND, se bilga C och D.  Immigrants och refugees valdes som Major 

Topics. I PubMed blev sökordet immigrants istället emigrants and immigrants, sökordet 

patient attitudes fannas ej som meshterm samt istället för life experiences användes life 

change events. I Cinahl förvaldes peer-reviewed, eftersom den funktionen saknas i 

PubMed användes ulrichsweb. Sökningen genomfördes mellan mars och april 2013. 
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Sökningen resulterade i sammanlagt 279 artiklar, se bilga C och D. De titlar som tydligt 

visade på ett innehåll som ej motsvarade syftet uteslöts och 171 abstract lästes. Därefter 

gick 34 artiklar vidare till att läsas i sin helhet, efter det exkluderades 15 artiklar som 

inte svarade an på syftet. Kvar blev 19 artiklar som gick vidare för kvalitetsgraskning.  

  

3.3 Kvalitetsgranskning 
Syftet med kvalitetsgranskningen är att bestämma vilka artiklar som inkluderas och 

vilka som ska exkluderas i studien (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna 

granskades med en modefierad version av Forsberg och Wengströms (2008) 

granskningsmall för kvalitativa artiklar, se bilga A. I den modefierade versionen är 

endast frågor som kräver ett ja eller nej svar inkluderade. Helheten samt varje enskild 

fråga i mallen diskuterades, extra vikt las vid att artiklarna hade; väl beskrivet urval och 

datainsamling, etiskt resonamang, ett tydligt och relevant resultat i förhållande till deras 

syfte, samt en välarbetat metod- och resultatdiskussion. Tio artiklar höll låg kvalite och 

exkluderades. Inkluderades gjordes sju artiklar med medelhög kvalitet och två artiklar 

med hög kvalitet, se bilga B.  

  

3.4 Dataanalys 

Analysen av artiklarna inspirerades av innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2008). 

Samtliga artiklar genomgick naiv läsning för att få ett helhetsintryck av innehållet. 

Därefter markerades meningenheter från artiklarnas resultat som var relevanta för 

litteraturstudiens syfte. Meningsenheterna kondenserades och kodades. Vid 

kondenseringen behölls den väsentliga textmassan i varje mening. Kodningen 

formulerade meningsenhetens essäns. Koder med liknande innebörd parades ihop till 

subkategorier. Subkategorier som liknande varndra sammanfördes till huvudkategorier, 

se tabell 1. Justeringar gjordes och analysen avslutades när inga nya subkategorier eller 

huvudkategorier framkom samt att de befintliga uppvisade en intern homogenitet och 

extern heterogenitet. För att kontrollera tillförlitligheten lästes artiklarnas resultat och 

jämfördes med de framkomna kategorierna. 
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Tabell 1. Exempel på kondensering och kodning av meningsenheter samt bildandet av 

subkategorier och kategorier.  

 
Meningsenhet Kondenserad 

mening 
Kodad mening Subkategori Kategori 

När tolk används är 
det viktigt att tolken 
talar rätt dialekt. 

Tolkens dialekt 
är viktig 

Tolk Att kommunicera 
med tolk 

Att förstå och göra 
sig förstådd 

Trots tolk kände 
kvinnorna oro för att 
deras bekymmer 
eller frågor inte 
förmedlades riktigt 
till 
sjukvårdspersonalen. 

Oro inför att bli 
missförstådd 
trots tolk 

Att förstås Att kommunicera 
med tolk 

Att förstå och göra 
sig förstådd 

När patienten inte 
förstod läkaren bra 
blev det problemet 
inte alltid tydligt för 
läkaren. 

Kommunikations
problem 
upptäcks inte 

Kommunikationsproblem 
 

Språket som ett 
hinder 

Att förstå och göra 
sig förstådd 

De upplevde att 
läkaren såg dem som 
ett problem som 
behövde ordnas 
snarare än en person 
eller individ som 
behövde läkas. 

Att inte bli sedd 
som en hel 
människa 

Att inte bli sedd Att det mänskliga 
subjektet 
marginaliseras 

Att känna sig 
marginaliserad 
och försummad 

 
 

4 Forskningsetiska överväganden 
 Forskningsetiska överväganden gjordes och inga artiklar valdes bort från studien utan 

tillräckliga skäl. Tillstånd från etisk kommitté redovisas i fem av artiklarna som ingår i 

resultatet och författarna till de resterande fyra artiklarna kontaktades för att säkerställa 

att etiska överväganden fanns. Vi har använt oss av allt material i de nio artiklarna som 

motsvarar syftet med denna systematiska litteraturstudie. Inga resultat har valts bort 

eller ändrats för att passa våra förutfattade meningar. 
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5 Resultat 
Resultatet utgörs av tre huvudkategorier och två subkategorier. Huvudkategorierna är att 

förstå och göra sig förstådd, att marginaliseras och försummas samt att bli sedd och 

hörd. Under huvudkategorin att förstå och göra sig förstådd tillhör subkategorierna 

språket som ett hinder samt att kommunicera med tolk. 

 

5.1 Att förstå och göra sig förstådd 
 5.1.1 Språket som ett hinder          

Informanterna upplevde att kommunikationen brast på grund utav att den språkliga 

förståelsen var bristande (Hultsjö, Berterö & Hjelm, 2009; Kwong & Mak, 2008; 

Lopez-Class et al., 2011; Martin, 2012; Mullersdorf, Zander & Eriksson, 2011; 

Poureslami et al., 2010; Ranji, Dykes & Ny, 2012; Sloots et al., 2009) Enligt 

informanterna komplicerade detta vården och kunde leda till missförstånd med 

medicinska konsekvenser (Kwong & Mak, 2008; Lopez-Class et al., 2011; Poureslami 

et al., 2010). Informationen och instruktionerna från vårdgivarna upplevdes  av 

informanterna som förvirrande och gjorde att de var mindre benägna att följa råden 

(Poureslami et al., 2010). Informanterna upplevde också att vara obekant med 

medicinska termer hade negativa effekter för behandlingen (Kwong & Mak, 2008).  

Det var inte alltid vårdgivaren uppfattade att informanterna inte förstod och många av 

dem ville inte tala om att de inte helt förstod språket (Sloots et al., 2009). Vikten av att 

ha tillräckligt med tid vid samtal med vårdgivaren samt att vårdgivaren hade 

engagemang att försöka förstå och göra sig förstådd påtalades (Hultsjö, Berterö & 

Hjelm, 2009). Informanterna upplevde att det var viktigt att vårdgivaren ansträngde sig 

för att vara tydlig samt använde ett enkelt språk (Mullersdorf, Zander & Eriksson, 

2011). 

  

5.1.2 Att kommunicera med tolk 

Informanterna upplevde att kommunicera med tolk ökade förståelsen ( Hultsjö, Berterö 

& Hjelm, 2009; Lopez-Class et al., 2011; Sloots et al., 2009). Informanterna löste 

språkbarriärerna med hjälp av deras makar, barn eller övriga familjemedlemmar (Sloots 

et al., 2009). För de som inte hade tillgång till varken professionell tolk eller en 

familjemedlem som kunde översätta, resulterade kommunikationssvårigheter i både 

förseningar i behandling och ökad frustration (Lopez-Class et al., 2011). Konsultationer 

i frånvaro av tolk resulterade i fortsatta kommunikationsproblem (Sloots et al., 2009). 
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Familjemedlemmarna betonade vikten av att kommunicera med hjälp av tolk eller 

familjemedlemmar och betydelsen av att tolken även talar rätt dialekt för en korrekt 

översättning (Hultsjö, Berterö & Hjelm, 2009). 

  

Informanterna upplevde även problemen med att kommunicera med tolk (Lopez-Class 

et al., 2011; Mullersdorf, Zander & Eriksson, 2011; Sloots et al., 2009). De upplevde att 

deras bekymmer eller frågor inte förmedlades korrekt till vårdgivarna. Även om 

informanterna ibland inte kunde bemästra språket och den ömsesidiga förståelsen 

mellan patient och läkare påverkades hade inte sjukhuset några förordningar för 

användning av professionell tolk. I de fall där informanternas barn fungerade som tolk 

kunde personliga och känsliga ämnen falla bort (Sloots et al., 2009).  Ibland upplevde 

informanter att det var bättre att kommunicera utan tolk (Mullersdorf, Zander & 

Eriksson, 2011).  

 

5.2 Att känna sig marginaliserad och försummad 
Informanterna upplevde att det fanns en tidsbrist samt att de inte togs på allvar och sågs 

som hela människor (Guruge et al., 2009; Hultsjö, Berterö & Hjelm, 2009; Martin, 

2012; Kwong & Mak, 2008). Informanterna upplevede vårdgivarna som stressade och 

att de inte tog sig tillräcklig tid (Kwong & Mak, 2008). Även om både vårdgivare och 

patient talade samma språk upplevde informanterna frustration över att inte kunna 

diskutera sina behov, sin oro och sina hälsoproblem mer ingående, i första hand på 

grund av att vårdgivarna inte hade tillräcklig tid för frågor och diskussion (Kwong & 

Mak, 2008). Informanterna upplevde att vårdgivarna och då i synnerhet de privata, var 

väldigt upptagna på grund av att de hade många patienter. Detta resulterade i att de inte 

ställde frågor trots att de hade funderingar kring sina bekymmer (Kwong & Mak, 2008). 

  

Informanterna upplevde att vårdgivarna inte besvarade deras frågor eller förklarade 

saker för dem samt att deras frågor bemöttes som triviala. Ibland bemöttes 

informanternas frågor med kritik och förlöjligande. Som ett resultat av detta upplevde 

informanter en stark känsla av misstro vad det gällede deras vårdgivares 

professionalism och integritet (Kwong & Mak, 2008). Att vårdgivarna bad 

informanterna återkomma för uppföljning utan att förklara behandlingsprocessen och 

dess procedurer ledde till att de upplevde att vårdgivarna var ute efter deras pengar och 

upplevde att de fick betala för mycket (Kwong & Mak, 2008). Informanter upplevde att 
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vårdgivarna saknade förståelse och villighet att hänvisa dem till specialister (Guruge et 

al., 2009). Informanterna upplevde på att sjukvårdspersonalen gömde sig bakom yrket 

eller lagen om sekretess istället för att bete sig som medmänniskor (Hultsjö, Berterö & 

Hjelm, 2009). Många informanter upplevde vårdgivarna som slarviga, otåliga och icke 

vårdande. Informanter upplevde att de hade blivit lurade av vårdgivare om 

hälsokontrollerna utfördes ytligt eller anledningen till kontrollerna inte förklarades 

(Kwong & Mak, 2008). En del av informanterna saknade den mänskliga värmen och 

omtanke som de upplevt att vårdgivarna i deras hemländer visade (Guruge et al., 2009). 

  

Informanterna upplevde att vårdgivaren saknade intresse för dem som hela människor 

(Martin, 2012). De upplevde att vårdgivaren inte brydde sig om dem som person utan 

enbart var intresserad av deras sjukdom. Informanterna upplevde att de betraktades som 

ett problem snarare än en person som behövde vård. Dock upplevde informanterna att 

det faktum att vårdgivaren enbart fokuserade på deras sjukdom gjorde att de inte blev 

diskriminerade eller särbehandlade (Martin, 2012). 

  

5.3 Att bli sedd och hörd  

Informanterna upplevde att de blev uppmärksammade och lyssnade på av vårdgivaren 

(Guruge et al., 2009; Hultsjö, Berterö & Hjelm, 2009; Kwong & Mak, 2008; Martin, 

2012; Mullersdorf, Zander & Eriksson, 2011; Ranji, Dykes & Ny, 2012; Sloots et al., 

2009). De upplevde att deras problem och symtom blev tagna på allvar av vårdgivarna 

(Sloots et al., 2009). Informanterna uttryckte att de kände tillit till vårdgivarna (Guruge 

et al., 2009; Ranji, Dykes & Ny, 2012). Informanterna upplevde mötet med vårdgivaren 

som professionellt, engagerat, mänskligt och vårdande möte (Guruge et al., 2009; 

Mullersdorf, Zander & Eriksson, 2011; Ranji, Dykes & Ny, 2012). Ibland upplevde 

informanterna vårdgivarna som mycket vänliga vilket skilde sig från deras erfarenheter 

från vården i sitt hemland (Ranji, Dykes & Ny, 2012). Informanterna att mötet med 

vården var anpassat efter deras språkkunskaper samt kultur och att de blev 

diskriminerade eller särbehandlade (Guruge et al., 2009; Hultsjö, Berterö & Hjelm, 

2009; Martin, 2012; Ranji, Dykes & Ny, 2012). Vissa upplevde att de blev bättre 

behandlade när vårdgivaren fick veta att de var invandrare (Martin, 2012). Även om 

läkaren inte kunde ställa en ordentlig diagnos eller erbjuda någon behandling upplevde 

informanterna att var det viktigt med ett gott möte (Mullersdorf, Zander & Eriksson, 

2011). Informanterna upplevde goda möten när dialog mellan dem och vårdgivarna 
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förekom, dialogen var viktigare för att informanterna skulle vara nöjda med mötet än att 

vad som sagts var positivt eller att vårdgivaren visade förståelse och omtänksamhet. 

Något som var viktigt för informanterna var att få känna sig delaktig i olika 

beslutstaganden. Att bli tagen på allvar och att få en känsla av trygghet var ett sätt att få 

bekräftelse. Under rehabiliteringen upplevdes trygghet när vårdgivaren var närvarande, 

lugn och metodisk (Mullersdorf, Zander & Eriksson, 2011). 

 

6 Metoddiskussion 
Vi diskuterade och kom gemensamt fram till inklusionskriterierna. Vi valde att 

inkludera artiklar skrivna på engelska för att vi med god förståelse för dess innehåll 

skulle kunna genomföra innehållsanalysen. Studien har dock en svaghet i att artiklar på 

svenska inte togs med. Om det gjorts hade vi möjligen fått ett bredare och mer 

nyanserat resultat. Vuxna valdes att inkluderas då vi var intresserade av att beskriva 

deras upplevelser vilket också framgår i syftet. Vi såg det även som en rimlig 

avgränsning för att få ett riktat resultat med en tydlig tillämpning. Artiklar från de 

senaste fem åren, 2008-2013, inkluderades då vi ville ha aktuell forskning. Hade vi 

inkluderat äldre artiklar hade resultatet möjligen blivit bredare. Dock anser vi att tiden 

går framåt och attityder förändras, för vårt syfte lämpar det sig därför med den senaste 

forskningen.  

 

Vi valde sökord som vi ansåg var relevanta för studiens syfte. Det är möjligt att vi inte 

identifierade alla sökord som var lämpliga. Vid det fallet menar vi dock att de sökord vi 

använde gav oss ett relevant underlag i tillräcklig kvantitet för att systematiskt kunna 

utföra denna systematiska litteraturstudie.  

 

Databaserna Cinahl och PubMed användes, dessa är enligt Forsberg och Wengström 

(2008) relevanta vid omvårdnadsstudier. Fler databaser hade kunnat användas så som 

PsychINFO för att eventuellt fått tillgång till fler artiklar. Under sökningsprocessen 

påträffades dock samma artiklar i de båda databaserna vilket indikerar att sökningen har 

utförts noggrant och med anpassade sökord (Forsberg & Wengström, 2008; Polit &  

Beck, 2012). Sökningen i de två databaserna delades upp mellan författarna. Hade vi 

tillsammans läst alla titlar från samtliga sökningar i båda databaserna hade eventuellt 

fler abstrakt lästs, gått vidare till att läsas i fulltext och kvalitetsgranskats. Vi tror inte att 

detta skulle påverka studiens resultat i någon större utsträckning då vi vid den 
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gemensamma genomgången av valda abstrakt hade dubbletter. Inga kvantitativa artiklar 

gick vidare till kvalitetsgranskning. Hade denna typ av artiklar funnits representerade i 

resultatet hade vi möjligen fått ett bredare resultat. De nio kvalitativa artiklarna ger dock 

ett djupgående resultat. 

 

Kvalitetsgranskningen skedde med en modifierad version av Forsberg och Wengströms 

(2008) granskningsmall för kvalitativa artiklar. Denna mall hade en lätthanterlig 

struktur som utgjordes av ja och nej frågor. Modifikationen kan ha sänkt 

granskningsmallens kvalitet samt att mallens struktur gav utrymme för tolkning. Att vi 

båda kvalitetsgranskade samtliga artiklar ökar tillförlitligheten (Forsberg & Wengström, 

2008).  

 

Båda författarna genomförde en naiv läsning av samtliga artiklar, markerade 

meningensenheter från artiklarnas resultat som var relevanta för litteraturstudiens syfte 

och kondenserade samt kodade dem och bildade subkategorier och kategorier. Att dessa 

samtliga moment genomfördes under diskussion och i enighet ökar studiens 

tillförlitlighet. Detta induktiva tillvägagångs sätt är lämpligt vid systematiska 

litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2008). Trovärdighet och tillförlitlighet 

påverkas av tillvägagångssätt vid datainsamlingen (Carlsson, 2012). I början av 

processen diskuterade vi våra föreställningar om det valda syftet i ett försök att göra oss 

medvetna om vår förförståelse och sätta den inom parentes för att på minsta sätt påverka 

och tolka resultaten. Förförståelse syftar till den kunskap som författaren har om det 

område som forskningen berör och den bör uppmärksammas för att inte påverka 

objektiviteten vid en innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2008). Eventuella 

feltolkningar kan även ha inträffat vid översättningen samt att vi eventuellt kan ha gått 

miste om meningar som matchade vårt syfte. Detta har minimerats genom att vi var 

överens om översättningen av varje meningsenhet. En styrka är att vi jämfört och 

argumenterat kring alla moment och uppnått konsensus kring alla delar i studien.  

 

Tydlighet i beskrivningen av sökning och analys höjer trovärdigheten då det möjliggör 

för andra att göra om sökningen (Polit & Beck, 2012). Vi har tydligt beskrivit vårt 

tillvägagångssätt och samtliga steg i arbetsprocessen har granskats och diskuterats med 

vår handledare, så kallad peer-debriefing. 
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Överförbarhet handlar om hur väl en studies resultat kan överföras till resten av 

populationen (Olsson & Sörensen, 2011). Ett viktigt kriterium för att kunna avgöra 

graden av överförbarhet är att kontexten studien är gjord i finns väl beskriven (Polit & 

Beck, 2012). I de nio artiklarna som ingår i resultatet förekommer spridda kontexter. 

Dock har artiklarna en gemensam nämnare i att de alla är utförda i en västerländsk 

kontext. Utifrån detta kan fynden förstås och överföras till en svenskt kontext.  

 

7 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen hos vuxna personer med utländsk bakgrund. Resultatet har 

presenterats i tre huvudkategorier; att förstå och göra sig förstådd, att känna sig 

marginaliserad och försummad samt att bli sedd och hörd. Under huvudkategorin att 

förstå och göra sig förstådd tillhör två subkategorier; språket som ett hinder samt att 

kommunicera med tolk. Travelbee´s (2007) teori har används som teoretisk referensram. 

  

Resultatet visade på att kommunikationen varit bristfällig på grund av att den språkliga 

förståelsen varit bristande. Det var inte alltid att vårdgivaren uppfattade att 

informanterna inte förstod och många av dem ville inte tala om att de inte helt förstod 

språket. I Butow et al. (2011) upplevde informanterna att det ibland var för svårt att 

begära en förklaring och därav kände de sig tvingade att låtsas som om de förstod. För 

att en utveckling av ett mellanmänskligt möte ska kunna byggas krävs det att 

sjuksköterskan inrättar en god dialog med patienten (Travelbee, 2007). Om vad 

patienten uttrycker inte grundar sig i henoms egentliga behov ökar risken för 

missförstånd och att sjuksköterskan grundar sina handlingar på felaktiga antaganden. 

Travelbee (2007) menar vidare att sjuksköterskan alltid kommer att ha förutfattade 

meningar om patienten och att dessa måste medvetandegöras för att en nyanserad, icke 

stereotyp bild av patienten ska växa fram. Informanterna ansåg att det var viktigt att 

vårdgivaren ansträngde sig för att vara tydlig samt använde ett enkelt språk. Travelbee 

(2007) menar att det är sjuksköterskans ansvar att skapa förutsättningarna för det 

mellanmänskliga mötet. 

  

I resultatet uttrycker informanterna behovet av att ha en tolk som förstår sig på ämnet 

men också informanten som person. Detta resultat stöds även i en studie av Butow et al. 

(2011) om immigranter i Australiens upplevelser av att kommunicera med cancer 
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teamet. Språket innehåller mycket mer information än vad som bokstavligen uttals. I 

språket döljer sig även värderingar, förhoppningar och önskemål. Dessa nyanser kan 

uttryckas med betoningar och pauser eller val av synonym. Vid tolkning är det därför 

viktigt att tolken behärskar dessa verktyg för kommunikation och är välbekant med 

båda kulturerna för att på ett så autentiskt sätt som möjligt kunna förmedla patientens 

budskap till vårdgivaren. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att det kräver en stor 

skicklighet från vårdgivaren och tolken när det kommer till att föra ett vårdande samtal 

samt att tolk inte alltid finns tillgängligt. Tolkens kompetens var även något som 

vårdgivarna hade åsikter om (Binder et al. 2012). I studien av Binder et al. (2012) 

nämns att tillgängligheten och kontinuiteten till professionell tolk var bristande. I Butow 

et al. (2011) rapporterade informanterna att de tog med sig anhöriga, gärna med högre 

utbildning, för att hjälpa dem tolka vid mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Resultatet visade att anhöriga hjälper patienten att förstå och tolka vilket också framgår 

i Kristiansen, Tjornhoj-Thomsen och Krasnik (2010). Enligt Benzin, Hagberg och 

Saveman (2009) ska familjen ses som en resurs. Vi ser det därför som naturligt att 

vårdpersonalen ser tillgången i att använda anhöriga som tolk. I Butow et al. (2011) 

uttryckte majoriteten av informanterna att de föredrog en anhörig som tolk framför en 

professionell, informanterna ansåg att den anhörige kände dem bäst och kunde därav 

bäst förmedla deras budskap. De resterande informanterna uttryckte en oro för att 

anhöriga inte skulle vara tillräckligt väl orienterade i medicinska termer för att kunna 

klara av tolkningen och föredrog därför en professionell tolk. Vi anser att 

vårdpersonalen bör vara medveten om att relationen mellan patienten och den anhöriga 

kan påverka samtalet. Resultatet visade att ibland påverkade den anhöriga informanten 

så att hen inte vågade ta upp känsligare ämnen. Kristiansen, Tjornhoj-Thomsen och 

Krasnik (2010) visar också på att anhöriga som tolkar kan ha en hämmande effekt på 

informanten. 

  

Resultatet visade att informanterna upplevde en tidsbrist i mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen, de upplevde vårdgivarna som stressade och att de inte tog sig 

tillräckligt med tid. Denna upplevelse är inte unik för informanterna i denna 

systematiska litteraturstudie.  Även Wiman och Wikblads (2004) studie visade att 

patienterna upplevde en brist på tid hos personalen som resulterade i bristande 

kommunikation. Informanterna i Butow et al. (2011) uttryckte också en oro över att ha 

fått bristande information då hälso- och sjukvårdspersonalen inte tagit sig tid. 
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I resultatet framgår att informanterna upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen 

saknade en helhetssyn. I studien av Butow et al. (2011) ansåg informanterna att läkare 

borde vidga sitt synsätt på sjukdom och hälsa till att bli bredare än i den västerländska 

biomedicinska traditionen. Även Dahlberg och Segesten (2010) tar upp problemet med 

den ibland frånvarande tanken på att människan både är kropp och själ.  

 

Resultatet visar att somliga informanter saknade den mänskliga värmen och omtanke 

som de upplevt att vårdgivarna visade i deras hemländer. I kulturer där individens familj 

och släkt har en stor roll vad gäller omvårdnad ställs det högre krav på god mänsklig 

kontakt och mindre värde ges åt teknisk utrustning (Thorsén, 1997). I kontrast visade 

även resultatet att vissa informanter upplevde mötet med vårdgivaren som 

professionellt, engagerat och mänskligt. I resultatet framgick att en del informanter 

hävdade att de blev bättre behandlade när vårdgivaren fick veta att de var invandrare. 

Detta kan förstås mot bakgrund av Leiningers soluppgångs modell där hon betonar att 

vårdgivaren bör har kunskap om bland annat patientens kulturella bakgrund för att 

erbjuda den och dennes familj bästa möjliga vård (George, 2010). 

 

8 Kliniska implikationer  
Resultatet från denna studie går att applicera i många olika kontexter och kan bidra till 

att hälso- och sjukvårdspersonal lägger större fokus på vikten av adekvat 

kommunikation. Det kan också bidra till att ett kritiskt resonemang förs kring vilka 

faktorer som är av vikt för att åstakomma ett gott möte då resultatet visar på att 

allmänmänslika faktorer snarare än specifikt kulturella betonas av informanterna. 

Resultatet kan också bidra till att uppmärksamma för och nackdelarna med att använda 

anhöriga som tolk och göra sjuksköterskan medveten om det eventuella filtret i känsliga 

frågor en tolk kan innebära.  

 

9 Förslag på vidare forskning 
I artiklarna framgår endast vilket land informanterna ursprungligen kommer ifrån samt 

vilket land de nu vistas i. Någon liknande information om vårdgivaren framgår inte. 

Mötet sker mellan två individer och vi anser därför att de bådas kulturella bakgrund bör 

beaktas. Ny forskning där även vårdgivarens bakgrund är tydligt beskriven skulle 

eventuellt ge ny kunskap om upplevelser av mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen 
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hos vuxna personer med utländsk bakgrund. 

10 Slutsatser 
Denna studie visar på att upplevelser av mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen hos 

vuxna personer med utländsk bakgrund är individuella och spridda men att viktiga 

punkter är den bristande kommunikationen samt det holistiska synsättet. Dessa behov är 

allmänmänskliga och det är svårt att mot den information som framgått i artiklarna dra 

en direkt koppling mellan den bristande kommunikationen och informanternas 

kulturella bakgrund. Vad som också framgått är att det många gånger upplevs att tid 

saknas. Tid tillsammans med respektfullhet och engagemang identifieras som de 

viktigaste faktorerna för att åstadkomma ett gott möte. Det är en god sak att vara 

medveten om att männikor förstår omvärlden mot bakgrund av sina tidigare 

erfarenheter. Dessa erfarenheter kan se mycket olika ut även mellan individer från 

samma kultur.  
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Bilagor 
 
Bilaga A – Granskningsmall 
 

Modifierad granskningsmall av Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra 

systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och kultur. 

Frågorna besvaras med Ja, Nej eller Framgår ej.  
 

Kvalitativ granskningsmall  

• Framgår syftet med studien?  

• Framgår det vilken kvalitativ metod som har använts?  

• Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

• Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

• Framgår det var undersökningen har genomförts?  

• Framgår det var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

• Framgår det vilken urvalsmetod som har använts?  

• Är demografisk bakgrund beskriven?  

• Är undersökningsgruppen lämplig?  

• Är fältarbetet tydligt beskrivet?  

• Beskrivs metoder för datainsamling tydligt?  

• Framgår det vilken datainsamlingsmetod som har använts?  

• Är data systematiskt samlat?  

• Är teman utvecklade som begrepp?  

• Finns det episodiskt presenterade citat?  

• Är de individuella svaren kategoriserade och bredden på kategorierna beskrivna?  

• Är svaren kodade?  

• Finns en resultatbeskrivning?  

• Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

• Är resultaten trovärdiga?  

• Är resultaten pålitliga?  

• Finns stabilitet och överensstämmelse?  

• Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data?  

• Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

• Har resultaten klinisk relevans?  

• Diskuteras metodologiska risker och risk för bias?  
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• Finns risk för bias?  

• Framgår det vilka slutsatser författaren drar?  

• Finns etiska överväganden?  
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Bilaga B – Artikelmatris 
 
 

Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Guruge, S., et 
al. 
(2009).  
Kanada. 

Journal of 
Avdanced 
Nursing: 
Immigrant 
Women’s 
Experiences of 
Receiving 
Care in a 
Mobile Health 
Clinic. 

Detta är en 
rapport från 
en studie av 
erfarenheter
na av 
portugisisks
pråkiga 
invandrarkvi
nnor som 
använde en 
mobil 
hälsoklinik 
för sin 
reproduktiva 
hälsovård. 

Kvalitativ 
manifest 
innehållsanal
ys. 7 
vårdtagare 
och 4 
vårgivare 
intervjuades 
och 
observerades
. 

Deltagarnas erfarenheter av att bli 
vårdade i den mobila hälsokliniken 
formades av deras uppfattningar av 
hälsa vilket inkluderade fysiska, 
psykiska, sociala och andliga 
aspekter, och deras vårdupplevelser 
före och efter migrationen. Som en 
alternativ modell för sjukvård, 
användes den mobila hälsokliniken 
till att hantera vårdbehov och att 
bidra till att övervinna 
postmigrationshinder genom att 
tillhandahålla lättillgänglig och 
holistisk vård som var språkligt och 
kulturellt lämplig. 

Medel 

Hultsjö, S., 
Berterö, C., & 
Hjelm, K. 
(2009).  
Sverige. 

International 
Journal of 
Mental Health 
Nursing: 
Foreign-born 
and Swedish-
born Families’ 
Perceptions of 
Psychosis 
Care. 

Att beskriva 
hur 
utrikesfödda 
och 
svenskfödda 
familjer som 
bor i Sverige 
uppfattar 
psykosvård. 

Kvalitativ 
deskriptiv 
fenomenolog
i. 11 
utrikesfödda 
och 15 
inrikesfödda 
informanter 
intervjuades. 

Graden av ansvar i familjen 
minskade om det var lätt att få 
tillgång till vård och stöd från 
hälso- och sjukvårdspersonal. 
Kunskap om psykos ansågs vara 
viktig för att motverka fördomsfulla 
attityder i familjen och i samhället. 
Utlandsfödda familjer ville inte 
behandlas annorlunda än svenskar 
och betonade vikten av att hitta sätt 
att kommunicera trots 
kommunikationshinder. 
Utlandsfödda familjer påverkades 
också av deras erfarenheter av 
psykiatrisk vård och olika 
föreställningar om psykos i 
hemlandet. 

Hög 

Kwong, K., & 
Mak, A.  
(2008). 
USA. 

Social Work 
in Health 
Care: Health 
Care and 
Cancer 
Screening 
Experience of 
Chinese 
Immigrants in 
New York 
City: A 
Qualitative 
Study 
 

Att bedöma 
kinesiska 
invandrare i 
New Yorks 
hälso- och 
cancerscreen
ingerfarenhe
t samt att 
identifiera 
sjukvårdleve
ranssystems
hinder för 
cancerutbild
ning och 
screeningakt
iviteter. 

Kvalitativ 
grounded 
theory. 39 
vårdtagare i 
4 
fokusgruppe
r och 14 
djupintervju
er. 

Resultaten visade ett stort antal 
hinder som upplevs av deltagarna: 
”byråkrati i vårdsystemet”, 
”leverantörens okänslighet för deras 
oro”, ”brist på tillgänglighet i 
läkarschemat”, ”långa väntetider på 
kliniker”, och ”fragmentering av 
sjukvården”. Denna studie betonade 
vikten av kulturell relevans och 
lämplighet i utformningen och 
genomförandet av effektiva 
cancerscreeningprogram för denna 
patientgrupp. 

Medel 

Lopez-Class, 
M., et al.  
(2011). 
USA. 

Journal of 
Cancer 
Education: 
Quality of Life 
Among 
Immigrant 

Att 
undersöka 
sociala-, 
kulturella- 
och 
sjukvårdsfak

Kvalitativ 
latent 
innehållsanal
ys. 19 
vårdtagare 
delade på 2 

Kvinnors överlevnadserfarenheter 
tycktes ha formats av kulturella 
övertygelser och erfarenheter som 
invandrare såsom sekretess och 
skam inför en bröstcancerdiagnos, 
känslor av isolering, vikten av 

Medel 



  
 

 IV 

Latina Breast 
Cancer 
Survivors: 
Realities of 
Culture and 
Enhancing 
Cancer Care. 

torer som 
påverkar 
livskvalitete
n och 
överlevnadse
rfarenhetern
a hos 
invandrade 
Latinakvinn
or som 
överlevt 
bröstcancer. 

fokusgruppe
r. 

familjens stöd, utmaningar med att 
utveckla sociala relationer i USA, 
och, för vissa, sin partners 
svårigheter med att visa 
känslomässigt stöd. Att navigera 
det amerikanska medicinska 
systemet och språkbarriärer var 
ytterligare utmaningar i deltagarnas 
sjukvårdsinteraktioner. Latina 
bröstcanceröverlevande följer vissa 
kultvärden och möter unika frågor 
som invandrare, som potentiellt 
påverkar övergripande livskvalitet 
och kommunikation mellan läkare 
och patient. 

Martin, S.S.  
(2012). 
USA. 

Journal of 
Cross-Cultural 
Gerontolog: 
Exploring 
Discrimination 
in American 
Health Care 
System: 
Perceptions/E
xperiences of 
Older Iranian 
Immigrants. 
 

Att 
undersöka 
äldre iranska 
invandrares 
upplevelser 
av 
diskrimineri
ng i mötet 
med det 
amerikanska 
sjukvårdstea
met. 

Kvalitativ 
deskriptiv 
fenomenolog
i. 15 
vårdtagare 
intervjuades. 
 

I allmänhet uppgav deltagarna att 
de inte upplever diskriminering i 
mötet med det amerikanska 
sjukvårdssystemet. I själva verket 
rapporterade majoriteten av 
deltagarna mycket positiva intryck 
av amerikanska vårdgivare. Vissa 
deltagare hävdade att språkbarriärer 
kan hindrat dem från att uppfatta 
eventuella diskrimineringar, medan 
andra rapporterade att denna 
avsaknad av upplevd 
diskriminering kan bero på de 
amerikanska vårdgivarnas 
uppfattning av patienten som en 
"sjukdom" och inte en hel 
människa. 

Hög 

Mullersdorf, 
M., Zander, 
V., & 
Eriksson, H.  
(2011).  
Sverige. 

Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences: The 
Magnitude of 
Reciprocity in 
Chronic Pain 
Managemen: 
Experiences of 
Dispersed 
Ethnic 
Populations of 
Muslim 
Women. 

Att 
undersöka 
upplevelsen 
av att leva 
med 
muskuloskel
etal smärta 
och 
erfarenheter 
av 
sjukvården 
bland 
spridda 
etniska 
populationer 
av 
muslimska 
kvinnor. 

Kvalitativ 
grounded 
theory. 5 
informanter 
intervjuades. 

Kronisk smärta begränsade 
informanterna fysiskt och 
känslomässigt och påverkade deras 
vardagliga liv. Informanterna 
hanterade sin smärta främst genom 
medicin och fysisk aktivitet, vilket 
åtminstone lindrade tillfälligt. 
Vårdgivarna uppfattades som att de 
gjorde sitt bästa men erfarenheter 
av dåliga möten bevittnades också. 
Viktiga faktorer för att uppnå ett 
bra möte i denna studie visade sig 
vara tid, dialog, ärlighet och 
förståelse. 
Kommunikationsförmåga, känsla 
av att bli tagen på allvar och en 
känsla av trygghet var ytterligare 
faktorer. Att inte bli korrekt 
undersökt, erbjuden optimal 
behandling och inte bli trodd eller 
förstådd, sågs alla som tecken på 
avvisande från hälso- och 
sjukvården. 

Medel 

Poureslami, I., 
et al. 
(2010).  
Kanada. 

Journal of 
Immigrant and 
Minority 
Health: Health 
Literacy, 
Language, an 

Att 
undersöka 
hur 
astmapatient
er från nya 
invandrargru

Kvalitativ 
latent 
innehållsanal
ys. 29 
vårtagare i 
fokusgruppe

Resultaten av denna studie belyser 
vikten av olika faktorer som 
kulturella övertygelser och praxis 
som bör beaktas när man 
skräddarsyr insatser för att förbättra 
astmautfallen i utsatta 

Medel 



  
 

 V 

Ethnicity-
Related 
Factors in 
Newcomer 
Asthma 
Patients to 
Canada: A 
Qualitative 
Study. 

pper 
informeras 
och utbildas 
om astma 
samt att 
identifiera 
hinder för 
kunskapsöve
rföring. 
 

r. befolkningsgrupper, däribland 
patienter från etnokulturella 
samhällen. 

Ranji, A., 
Dykes, A-K., 
& Ny, P. 
(2012).  
Sverige. 

Journal of 
Reproductive 
and Infant 
Psychology: 
Routine 
Ultrasound 
Investigations 
in the Second 
Trimester of 
pregnancy: 
The 
Experiences of 
Immigrant 
Parents in 
Sweden. 

Att beskriva 
invandrade 
föräldrars 
erfarenheter 
av en 
ultraljudsund
ersökning i 
den andra 
trimestern av 
graviditeten, 
med fokus 
på 
information, 
kommunikat
ion, tankar, 
känslor och 
välbefinnand
e. 

Kvalitativ 
manifest 
innehållsanal
ys. 18 
vårdtagare 
intervjuades. 

Föräldrarna såg 
ultraljudsundersökning som ett sätt 
att få visuell bekräftelse på sin 
graviditet, att få försäkran om sitt 
fosters hälsa och välbefinnande 
samt skapa samband med sitt barn 
och att få vetskap om sitt barns kön. 
Föräldrarna var imponerade av 
kvaliteten på kommunikationen 
med deras vårdgivare, vilket 
påverkade deras bedömning av hela 
förfarandet, inklusive den tekniska 
kvaliteten på vården. 

Medel 

Sloots, M., et 
al. 
(2009).  
Holland. 

Disability and 
Rehabilitation: 
First 
Rehabilitation 
Consultation 
in Patients of 
Non-Native 
Origin: 
Factors that 
Lead to 
Tension in the 
Patient-
Physician 
Interaction. 

Att 
undersöka 
vilka 
faktorer som 
leder till 
spänningar i 
interaktionen 
mellan 
patient och 
läkare under 
det första 
samrådet 
med 
rehabiliterin
gsläkare till 
patienter 
med kronisk 
ospecifik 
ländryggssm
ärta av 
turkiskt och 
marockanskt 
ursprung. 

Kvalitativ 
manifest 
innehållsanal
ys. 12 
patienter och 
4 läkare 
intervjuades 
semi-
strukturerat. 

Faktorer som leder till spänningar i 
interaktionen mellan patient och 
läkare var skillnader i förväntningar 
om syftet med behandlingen, 
symtompresentation, synen på 
ansvar när det gäller rehabilitering, 
bristande tillit, motstridiga 
synpunkter från läkare från 
patienternas hemland med avseende 
på orsak och behandling av smärta 
samt kommunikationsproblem. 

Medel 
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Bilaga C – Sökschema Cinahl 
 
 

Sökord Antal träffar Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa i 
fulltext 

Antal 
använda 

Artikel 
nummer 

Immigrants 703      
Refugees 120      

Immigrants 
OR 

Refugees 
(S1) 

805      

Life 
Experiences 

1175      

Patient 
Attitudes 

2687      

Attitude of 
Health 

Personnel 

2998      

Patient 
Satisfaction 

2781      

Professional-
patient 

Relations 

2553      

Professional-
family 

Relations 

440      

Emotions 4240      
Life 

Experiences 
OR 

Patient 
Attitudes 

OR 
Attitude of 

Health 
Personnel 

OR 
Patient 

Satisfaction 
OR 

Professional-
patient 

Relations 
OR 

Professional-
family 

Relations 
OR 

Emotions 
(S2) 

13902      

S1 
AND 

S2 

126 126 96 11 6 3, 4, 6, 7, 8, 9 

 
  



  
 

 VII 

 
Bilaga D – Sökschema PubMed 
 
 

Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa i 
fulltext 

Antal 
använda 

Artikel 
nummer 

Emigrants and 
Immigrants 

OR 
Refugees 

AND 
Life Change 

Events 

36 36 21 0 0  

Emigrants and 
Immigrants 

OR 
Refugees 

AND 
Attitude of 

Health Personnel 

21 21 6 6 2 2, 5 

Emigrants and 
Immigrants 

OR 
Refugees 

AND 
Patient 

Satisfaction 

16 16 10 7 2 1, 5 

Emigrants and 
Immigrants 

OR 
Refugees 

AND 
Professional-

patient Relations 

31 31 14 8 0  

Emigrants and 
Immigrants 

OR 
Refugees 

AND 
Professional-

family Relations 

4 4 3 2 1 2 

Emigrants and 
Immigrants 

OR 
Refugees 

AND 
Emotions 

45 45 21 0 0  

 
 
 


