
För visst känner vi ibland,
att när det verkligen är 
riktigt nära hjärtat, så går det att 
sträcka sig lite längre för att göra
sitt absolut bästa 
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Petra lindberg

Annika och Eva sitter och småpratar över en kopp kaffe i per-
sonalrummet, när de plötsligt hör högljudda röster, skratt och 
rörelse ute i korridoren. Eva tittar ut, suckar och vänder sig till 
Annika: ”Nu är det en hel hord med släktingar som är på väg 
in till Amira igen. De stör ju de andra på salen och vi kommer 
inte att få något gjort därinne på en lång stund. Förra gången 
sa jag ju till henne att hon inte kan ha så många besökare på 
en gång. Men nu är det likadant igen. Vad ska vi göra?”
 
I ETT MåNGKULTURELLT SAMHÄLLE kan möten mellan kulturer lätt bli till krockar. 
Missförstånd uppstår, som kan leda till att patienter och närstående känner sig kränkta 
medan vårdens medarbetare anser att regler och rutiner måste följas lika av alla. 

Inom hälso- och sjukvården har vi ett lagstadgat uppdrag att erbjuda vård på lika 
villkor. Men är ”lika villkor” detsamma som ”lika för alla”? Vems perspektiv ska gälla?  

Integration är ett begrepp som hör samman med ett mångkulturellt samhälle. Det 
kan vara intressant att reflektera kring vad begreppet innebär. I de europeiska grund-
principerna för integration fastslås att integration är en ”dynamisk dubbelriktad process 
med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna”  
– med andra ord att skapa goda möten där båda parter lär av varandra. 

I exemplet ovan riskerar Eva att kränka patienten Amira och hennes närstående  
om hon säger till dem att inte alla får vara där. Men samtidigt upplever hon att det bull-
riga besöket påverkar de andra patienterna i fyrbäddssalen negativt. 

OM EVA HADE FRåGAT AMIRA varför hon har så många besökare, hade Amira kunnat 
berätta att i hennes hemland är det en skyldighet att hälsa på släktingar och vänner som 
är sjuka. Det är så personen återfår sina krafter, genom att bli bekräftad och stärkt av 
alla som finns nära och stöttar henne att bli frisk igen. Personen själv kan inte neka sina 
närstående att komma, det skulle ju vara en skymf mot deras välvilja. Eva skulle kunnat 
bekräfta att hon förstår detta, men också förklara att i Sverige är inte patientrummen 
anpassade till att kunna ta emot så många besökare på samma gång. 

Tillsammans hade de kunnat komma fram till en lösning, till exempel att endast 
ett par personer i taget kommer, eller att Amira får hjälp att ta sig till besöksrummet 
där det finns mer utrymme. Genom att visa en vilja att förstå och finna lösningar, går 
det också att ställa samma krav på sin motpart. Då kan båda parter mötas i nyfikenhet 
och respekt, istället för att strida för sitt eget perspektiv. 

Vårens etiska forum, som hölls i slutet av maj, handlade just om kulturmöten i 
vården. Föreläsaren Emira Hasanov, hälsokommunikatör inom Landstinget i Öster-
götland, poängterade vikten av att öka förståelsen av olika kulturers syn på hälso- 
och sjukvård för att kunna skapa goda möten. Hon skickade även med några tips: 
Ta vara på och lär av kollegors kulturkompetens, fråga patienten hur hen vill ha det, 
bjud in representanter för olika kulturer att hålla föreläsningar – samt, kanske det 
allra viktigaste, reflektera kring hur du själv skulle vilja bli bemött inom vården i  
ett främmande land. 

                                                                                                                                 malin sKreding hallgren
                                                                                                      landstingets etiKråd
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Att möta istället 
för att mota

TYCK TILL!
VAD VILL DU LÄSA OM I PULSEN?
MEJLA PULSEN@LJ.SE

NYA ANTIBIOTIKA På GåNG? 
Kan samhället, industrin och sjukvården samverka för att utveck-
la nya antibiotika? Detta ska en rad experter diskutera 30 juni som 
en av flera spännande sjukvårdsfrågor i Almedalen i år.

SUMMER CAMP 9–13 JUNI
Representanter för internationell sjukvård kommer 
till Jönköping för konferensen Summer camp, där 
man diskuterar utveckling av vården.

Malin Skreding

personcentrerad vård
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”om man utgår från personen, patienten, människans hela livssitua-
tion, istället för organisationen och personalen uppnår man två saker 
– alla blir nöjdare och vården billigare. grunden är patientens egen 
berättelse.” så beskriver journalisten åsa moberg personcentrerad 
vård i sin krönika i dagens samhälle nr 20/2014.


