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Vi lever i en tid då befolkningens sammansättning förändras 
snabbt, och inom den palliativa vården möter vi allt oftare 
medmänniskor från andra kulturer och språkområden. Detta 
ställer förändrade krav på oss som vårdpersonal. Vad behöver 
vi känna till och lära oss om vår egen och andra kulturer? Vad 
betyder det och hur påverkar kulturell bakgrund synen på 
sjukdom och död? Hur påverkar personalens föreställningar 
och vårdkulturen mötet med patienter och närstående?

Metod och resultat
Vi bad personal inom palliativ vård i Göteborg, Norrköping, Växjö, Kalmar, 
Malmö och Lund berätta om sina erfarenheter av kulturkrockar. Under våren 
2016 samlade vi in 36 berättelser (skrivna berättelser eller via ljudinspelande 
intervjuer) från 23 kollegor; kuratorer, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 
med varierande erfarenhet inom palliativ vård och möten med människor från 
andra kulturer.              

 I de berättelser vi fick ta del av var de vanligaste situationerna: 
-Patienter och/eller närstående delade inte personalens värderingar.
-Personalen gjorde ansträngningar för att få patient eller närstående att förstå 
personalens synsätt med mer eller mindre lyckat resultat. 
-Situationen kunde resultera i frustration och maktlöshet 
-I värsta fall utvecklades en konflikt, som kunde gå så långt som till att närstående 
hotade personalen eller att patienten skrevs ut.                                                                      
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Möten mellan människor                                
- kulturkrockar i den palliativa vården

Kulturkrockar inom palliativ vård i samband med omhändertagande 
av patienter från en annan kultur än den svenska uppstår ofta när 
personalen, patient och närstående har olika värderingar om vården. 
I de situationer får personalen svårt att veta vad som är rätt och gott 
att göra, vilket kan medföra upplevelser av maktlöshet och frustration. 

Att ta hänsyn till de kulturella aspekterna i den palliativa vårdens 
praktik, forskning, och utbildning är därför högst angeläget.
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